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تەوەرى ژمارە

دونیــای زۆرینــە موســڵامن هیــچ کات بەقــەد ئێســتا )بــواری گشــتیی( دیــن داگیــری نەکــردوە، 
ئێســتا دیــن چۆتــە نــاو سیاســەت، ئابــووری، پــەروەردە، زانســت، بەهــا، وەرزش، شــین و 
ــان.  ــی ژەمەکامن ــەر نانخواردن ــتنی س ــتان و دانیش ــاو هەس ــە ن ــن چۆت ــەت ئای ــایی...، تەنان ش
ــی وایە)ئیســام سیســتمێکی گشــتگیرە و  ــە پێ ــە ئیســامی ســتاندارد ک ــدە بۆت ــەو دی ــڕۆ ئ ئەم
کــۆی کایەکانــی ژیــان دادەپۆشــێت(، بۆیــە بــواری گشــتی بەتــەواوی بــەم ئیســامە گشــتگیرە 

ــت. ــتێک هەبێ ــوو ش ــەر هەم ــەی لەس ــت قس ــۆرشاوە و دەیەوێ داپ
ــەو  ــک ل ــاوە، یەکێ ــدا هێن ــەدوای خۆی ــی ب ــەی قووڵ ــتگیر کێش ــامی گش ــە ئیس ــۆرە ل ــەم ج ئ
کێشــانە دژایەتــی ئــەم ئیســامەیە بــۆ ســیکیۆالریزم و بەئاســانی تەکفیــری کــردوە و هەمیشــە 
لــە بوغزاندنــی بەردەوامــە. یەکێکــی تــر لــە کێشــەکانی بریتییــە لــە بەئیســامکردنی هەمــوو 
شــتێک، لەناویشــیاندا بــە ئیســامکردنی زانســت، بابەتێکــی تەئویلــی وەک )ئیعجــازی زانســتیی 
لــە قورئــان و حەدیــس(دا بەرهەمــی ئــەم جــۆرە ئیســامە گشــتگیرەیە و هــەر تیۆرێکــی نــوێ 
ســەرهەڵدەدات، بەئاســانی ئەمــان تەئویلیکــی فاســد)بە وتــەی ئیــن ڕوشــد(ی بــۆ دەکــەن و 

دەڵێــن ئــەوە نییــە قورئــان و حەدیــس پــازدە ســەدە پێشــر باســی کــردوە! 
کــردەوەی  سەرئاوخســتنی  و  هێنــان  گشــتگیر  ئیســامی  بەرهەمــی  لــە  تــر  یەکێکــی 
بەکافرکردن)تکفیــر(ی هەمــوو ئەوانەیــە کــە وەک خــۆی بیرناکەنــەوە، بەکافرکــردن ڕێــی 
خۆشــکردوە بــۆ ســەرهەڵدانی ئیســامی تەکفیــری و کــۆی گروپــە جیهادییەکانــی وەک)ئەنســار 
ــەم  ــۆی ئ ــتادا بەه ــە ئێس ــاوە، ل ــورسە...( بەرهەمهێن ــەرەی ن ــش، ب ــدە، داع ــام، ئەلقاعی ئیس
گروپــە جیهادیانــەوە، وای لێهاتــوە هــەرکات باســی ئیســام بکرێــت، بەئاســانی تیــرۆری پێــوە 
ــە  ــە ئیســامییەکاندا بۆت ــایەی گروپ ــە س ــی ل ــی جیهانی ــرۆر وەک دیاردەیەک دەبەســرێتەوە، تی
ــەردەم  ــتەقینەی ب ــومتاکی ڕاس ــان س ــڵامنەکان خۆی ــەش موس ــامی و هەمیش ــی ئیس دیاردەیەک

ــامیین. ــرۆری ئیس ــە جیهادیســتەکان و تی گروپ
کــۆی  ئــەوا  دەدات،  گشــتی  بــواری  داگیرکردنــی  هەوڵــی  کاتێــک  گشــتگیر  ئیســامی 

ئیسالمی گشتگیر و 
داگیرکردنی بواری گشتی
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لەناویانــدا  گروپــی چاوەڕواننەکــراو  و چەندیــن  دەکات  بەدینــی  کۆمەاڵیەتییــەکان  کایــە 
ــت و  ــتەقینە نازانێ ــامی ڕاس ــە ئیس ــر ب ــەوی ت ــان ئ ــە هیچی ــی وا ک ــەرهەڵدەدات، گروپگەل س
ــر  ــە کاف ــر ب ــی ت ــت و ئەوان ــتوڕەوان دادەنێ ــامی ڕاس ــوا و ئیس ــامی خ ــە ئیس ــۆی ب ــا خ تەنه
و سەرلێشــێواو ناودەبــات، باشــرین منونــە تەکفیرکردنــی نــاو ئیســامییەکان خۆیانــە، لــە 
ئێســتادا ســەلەفییە جیهادســتەکان ســەلەفییە مەدخەلییــەکان بەکافردەکــەن و ئەمانیــش ئــەوان 
ــاو جیهادســتەکاندا  ــەت لەن ــرە، تەنان ــان ال کاف بەکافردەکــەن، کــۆی ســەلەفییەکان ئیخوانەکانی
ــەرەی نــورسەی پێشــو)بەرەی فەتحــی  ــە ب ــۆ منون ــەکان یەکــری کافردەکــەن، ب ــە جیهادیی گروپ
شــامی ئێســتا( داعشــی بەکافردەکــەرد و دەوڵەتــی ئیســامییش جگــە لــە خــۆی، کــۆی گروپــە 
جیهادســتەکانی تــری دەکافرانــد، نــورسە و داعــش چەندیــن ئەندامــی یەکریان لە پێنــاوی خوادا 
ــت،  ــۆ بەرهەمدێ ــامییت ب ــی ئیس ــتگیر کۆمەڵگەیەک ــامی گش ــایەی ئیس ــە س ــە ل ــت، وات کوش
کە)هەمــوان دژی بەکافرکردنــی هەمــوان( لەکاردادەبــەن و مانایــەک بــۆ پێکەوەژیــان و فرەیــی 

ــت. ــەردا دەبێ ــی لەخەت ــی کۆمەاڵیەت ــەوە، ئاسایش ــی نامێنێت و جیاوازی
بــۆ ڕوبەڕوبونــەوەی مەترســییەکانی ئیســامی گشــتگیر بەقــەد ئــەوە ئەزمونــی ئــەم مۆدێلــە لــە 
ئیســامامن لەبەردەســتتدایە تــا بتوانیــن وەک بابــەت کاریــان لەســەر بکەیــن و بیــان کەیــن بــە 
کایــەی توێژنــەوە و لێکۆڵینەوەکامنــان، گۆڤاری)دابــڕان( بــە ئەرکــی خۆیــی گرتــوە کــە لەســەر 
ئیســامی گشــتگیر شــیکردنەوە بــکات و کێشــەکانی بخاتــەڕوو، ئــەم ئەرکــە ئەرکێکــی ئاســان 
نییــە، ڕوبــەڕوی چەندیــن ئاســتەنگی ترســناک بوینەتــەوە و دەبینەوە، بــەاڵم )دابــڕان( کۆڵنادات 
ــی و  ــی توێژینەوەکان ــە بابەت ــتگیر دەکات ــامی گش ــتییەوە ئیس ــیارێتی زانس ــی بەرپرس و بەگیان

بەرنامــەی زانســتیانەی بــۆ ئــەم مەبەســتە هەبــووە و دەبێــت.
ــێوەی  ــە هەمویان)بەش ــەوە ک ــەت دەخوێنن ــن باب ــڕان چەندی ــاری داب ــارەی)١٠(ی گۆڤ ــە ژم ل
ــە ئەمــڕۆ  ــان ناڕاســتەوخۆ( قســەکردنە لەســەر ئیســامی گشــتگیر، ئیســامێک ک ڕاســتەوخۆ ی
ــر و وەک ئیســامی ســتاندارد  ــۆی ئیســامەکانی ت ــە دەمڕاســتی ک ــکات ب ــی خــۆی ب توانیویەت

خــۆی ناســاندوە.

سەرپەرشتیاری ژمارە
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محەمەد هەریری
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ــۆزە.  ــە مێژووییەکانــی ئیســام زۆر تێکچــڕژاو و ئاڵ پەیوەنــدی نێــوان چەمکەکانــی ســێکیوالریزم و ئەزموون
ــی  ــی و بابەت ــۆکاری دەرەک ــدێ ه ــەر هەن ــەر لەب ــن ئەگ ــامدا دەڵی ــە ئیس ــی ل ــاژە و کاری مێژووی زۆر ئام
ــەوە  ــە ســێکیوالریزم گەیشــتبا. ئ ــاواش ب ــە خۆرئ ــەر ل ــی موســڵامنان ب ــوو ئیســام و دەوڵەت ــا، دوور نەب نەب
باســێکی هەســتیارە پێویســتی بــە بابەتێکــی ســەربەخۆ هەیــە، بــەاڵم لێــرەدا باســی ئەزموونێکــی ئیســامی 
ــش  ــەکان پێ ــی مــرۆڤ و یەکســانی، هەمــوو دیانەت ــواری مافەکان ــە ب ــە ل ــە ٤٥٠ ســاڵێك ک ــەر ل ــن ب دەکەی
ــی  ــە )جەاللەدین ــەو ئەزموون ــی ئ ــم خاوەن ــم بڵێ ــوەوە، دەتوان ــش کەوتب ــای خۆرئاوایی ــی ئەوروپ ئەزموون

ــاواش! ــی خۆرئ ــش جیهان ــە پێ ــێکیوالری هاواڵتیبوون ــی س ــەری چەمک ــەر( داهێن ئەکب
جەاللودیــن محەمــەد ئەکبــەر ]١٥٥٦ – ١٦٠٥[ یەکێکــە لــەو ســوڵتانانەی مەغــۆل کــە حوکمــی هینــدی کۆنــی کــردوە، واتــە 
هیندســتان و پاکســتان و بەنگادیشــی ئێســتا، لــە باوکێکــی ســونی و دایکێکــی شــیعی لــە دایــك بــووە، ژیانــی مناڵــی دوور لــە 
باوکــی ]هومایــۆن[ بەســەر بــردوە، کــە لــە قەندەهــار لەگــەڵ دایکــی بەجێــی هێشــت و ڕایکــرد بــۆ ئێــران. دوایــی پــاش ســیزدە 
ســاڵ کــە باوکــی لــە ئێرانــەوە گەڕایــەوە بــە یارمەتــی ســەفەوییەکانی ئێــران، توانــی حوکمــی هیندســتان بگرێتــەوە دەســت، 
جــال الديــن ئەكــری کــردە والــی پونجــاب، کاتــێ کۆچــی دواییشــی کــرد، جەاللەدیــن لــە تەمەنــی ١٤ ســاڵیدا بــوە ســوڵتانی 
هەمــوو هیندســتان، ماوەیــەك لــە ژێــر چاودێریــی بەیــرەم خانــی وەزیــر و هــاوڕێ و ڕاوێــژکاری نزیکــی باوکــی مایــەوە، بــەاڵم 
ئــەو وەزیــرە لەبــەر دەمارگــرژی بــۆ شــیعەکان لــە ١٥٦٠ الدرا، چونکــە ژنانــی کۆشــك بــە تایبەتــی دایکــی لێــی رازی نەبــوو، و 
ئەکبەریــش هــەر بــە رسوشــت دژی هەمــوو جــۆرێ دەمارگــرژی دینــی و مەزهەبــی بــوو. دوایــی کەوتــە ژێــر چاودێــری دایکــی 

و دایەنــی بــۆ ماوەیــەك تــا ســاڵی ١٥٦٢ هەمــوو دەســەاڵتی لــە دەســتی خــۆی کۆکــردەوە.
ــان و  ــەمی جەنگیزخ ــەوەی شەش ــەو، ن ــێ، وەك ئ ــش ب ــا نەخوێندەواری ــرۆڤ هەت ــە م ــەملێنێ ک ــەر دەیس ــی ئەکب جەاللەدین
هۆالکــۆش بــێ، ئەگــەر لــە ناخیــدا ویســتی چاکــەکاری هەبێــت، و لــە مێشــکیدا عەقڵێکــی نــاوازە وخێرخــوا هەبێــت، بــۆی 
هەیــە موعجیزەیــەك لــە ژیــان دروســت بــکات بــە هــەزاران خــاوەن بڕوانامــەی دکتــۆرا و فەیلەســوف و سیاســی نەکــرێ! شــێخ 
زایــدی ئیامراتیــش منونەیەکــی نزیــك و زینــدوە، کــە چــۆن بــەو نەخوێندەوارییــەوە، توانــی ئــەو ئیامراتــە ســەحرایە بکاتــە ئــەو 

بەهەشــتەی کــە هەتــا خۆرئاواییــەکان ئاواتیــان ســەردانی کردنییەتــی!
ــە  ــد ب ــۆفی زۆر پابەن ــونی س ــڵامنێکی س ــەر موس ــان وەك ه ــێ: یەکەمی ــاغ تێپەڕدەب ــە دوو قۆن ــی ب ــە ژیان ــاوە مەزن ــەو پی ئ
عیبــادات و گوێڕایەڵــی مــەال وزانایانــی دینــی بــە تایبەتــی مــەرشەب ســۆفییەکان، هەتــا شــێخێکی ســەرەکی و گــەورەی خــۆی 
هەبــوو بەنــاوی شــێخ  »ســليم بــن بهــاء الديــن الســيكوري« لــە خۆشەویســتی ئــەو شــێخەدا کــوڕی خــۆی ناونــا ســەلیم! لــەو 
ماوەیــەدا زۆر بــە توونــدی شــەریعەتی ئیســامی لەســەر هەمــوو ئــەو خاکانــەی ژێردەســتی جێبەجــێ دەکــرد! ئــەو ماوەیــە 

بــەردەوام بــوو تــا تەمەنــی ٣٢ ســاڵی ئەکبــەر!
ــەو  ــە ناکرێــت خەلكــی هیندســتان ب ــەی ک ــەو قەناعەت ــاش بیرکردنەوەیەکــی زۆر، گەیشــتە ئ ــارە پ ــە قۆناغــی دووەمــدا دی ل
ــە  ــە وســەرانە وەرگرتنــی ل ــکات، کــە ســەرەڕای جزی ــە شــەریعەتی ئیســام حوکــم ب ــەوە، ب هەمــوو دیــن و ئــۆل و مەزهەبان
هیندۆســەکان کــە زۆربــەی خەڵکــی هینــد بــوون، هەتــا باجــی ســەردانی پەرســتگاو و حەجــی هیندۆسیشــیان لــی وەردەگرتــن!

لــەو ماوەیــە نوێیــەدا، جەاللەدینــی ئەکبــەر دەورەی خــۆی بــە مرۆڤــی زیــرەک و زانــا و ئەدیــب و فەقیهــی حەکیــم و نووســەر، 
موزیکنــاس و نیگارکێــش و وەرگێــڕ دەورە دابــوو، هــەزاران کتێــب و دەستنووســی زانســتی لــە کۆشــکەکەی کۆکــردەوە، ســەدان 
کتێبــی وەرگێــڕا لــە زمانەکانــی هینــدی و التینــی بــۆ فارســی، کــە زمانــی فەڕمــی ئیمپراتۆریەکــەی بــوو. هێنــدە گرنگــی دا بــە 
هونــەر هەتــا لــە نیگارکێشــی پێــش زۆر دەوڵەتــی ئەوروپــی کەوتبــوەوە، و زانکۆیەکــی تایبەتــی بــە وێنەکێشــان دامەزراندبــوو.
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قۆناغی یەکسانیی هاواڵتیان

ــك  ــە جۆرێ ــەوە، ب ــك بێت ــی هیندســتان نزی ــن و ئۆلەکان ــوو دی ــە هەم ــاری دا ل ــەر بڕی ــەدا ئەکب ــەو قۆناغ ل
هیــچ جیاوازییەکــی وای نەهێشــت لــە نێــوان موســڵامن و هیندۆســی و جــوو و مەســیحی و براهمییەکانــدا. 
ــوەی  ــان، و نی ــێ هێن ــی ل ــردن و ژن ــەڵ ک ــی لەگ ــا خزمایەت ــوەوە ت ــك ب ــە هیندۆســەکان نزی ــدە ل ــەو هێن ئ
ــێ  ــتەمکار و ب ــە س ــرت، و باج ــەکان هەڵگ ــەر هیندۆس ــەرانەی لەس ــە و س ــوون، جزی ــی ب ــوپاکەی هیندۆس ــەرکردەکانی س س

ــەت! ــەی دەوڵ ــاری دەخســتە خەزێن ــن کــە ســااڵنە ملیارەهــا دین ــی لەســەر هەڵگرت ماناکان
بــەو جــۆرە هیــچ جیاوازییەکــی نەهێشــت لەنێــوان دیــن و ڕەگــەزەکان، پایــەی بــەرزی لــە ســوپا و دەوڵــەت دایە هیندۆســەکان، 
ــی  ــەکان، جوتیاران ــە ناماقوڵ ــە کۆن ــی باج ــرد، بەهەڵگرتن ــوك ک ــەکانی س ــڵامنان و هیندۆس ــی موس ــانی هەژاران ــاری ش زۆر ب
بەخشــی لــە هەمــوو ئــەو قــەرزە کۆنانــەی کــە لەســەریان کەڵەکــە ببــوون، دژی ڕاوێژکارانــی خۆشــی وەســتایەوە کــە دەیــان 

ویســت باجــی نــوێ بســەپێنن!
ئەکبــەر ســەرەڕای نەخوێنــدەواری، بــەاڵم خــاوەن بیرێکــی درەوشــاوە بــوو، هەتــا نــارساو بــوو بــە گۆشــەگیری لە ئەشــکەوتەکان 
بــۆ ماوەیــەك بیرکردنــەوە و ڕامــان لــە بارودۆخــی ئیمپراتۆریەکــەی. ئەکبــەر زۆر حــەزی بــە مونــازەرات وگفتوگــۆی فەلســەفی 
و دینــی دەکــرد لــە نێــوان شــوێن کەوتــەی دینــەکان، کــە شــوێنێکی تایبەتــی بــۆ تەرخــان کردبــوو نــاوی نابــوو بــە عیبادەتخانــە. 
ــا  ــوون ت ــە ئەندەنوســیا ب ــەکان کــە ل ــەدوای پورتوگالیی ــاردی ب ــەوە، خــۆی ن ــە ڕووی دینیی ــوو ل ــوردە ب ــدە دڵفــراوان و لێب هێن
ــگات،  ــان تێب ــا لێی ــیری ت ــی تەبش ــی نێردەیەک ــەڵ ناردن ــی و لەگ ــۆ فارس ــڕن ب ــەوەی وەری گێ ــۆ ئ ــرن، ب ــۆ بنێ ــان ب ئینجیلێکی
ــەاڵم  ــوڕی، ب ــەر و ک ــیحیکردنی ئەکب ــە مەس ــۆ ب ــاڵ ب ــۆ ٩ س ــان ب ــی زۆری ــەرەڕای هەوڵ ــارد، س ــیان ن ــدە ٣ نێردەش هەرچەن
هەوڵەکانیــان ســەری نەگــرت و گەڕانــەوە. هەمــوو دینێکیــش بــۆی هەبــوو بانگــەوازی خــۆی بــکات بــۆ خەڵــك بەبــێ ئــەوەی 

هێــرش بکاتــە ســەر دینەکانــی تــر!

ئاماژە سێکیوالرییەکانی مێژووی ئیسالم

لــە مێــژووی ئیســامدا هــەوڵ و حاڵەتــی بیــر و حوکمــی نــاوەرۆك ســێکیوالر کــەم نیــن، بەاڵم لــە هەموو ئــەو حاڵەتانــە بەهێزتر 
بــەڕای مــن جەاللەدینــی ئەکبــەرە، کــە دەکــرێ وەك منونەیەکــی بەرایــی و یەکەمــی حوکمێکــی دیموکراتــی و ســێکیوالر لەنــاو 
ــاوەڕە جیایــەکان پێــش ســیکیوالریزمی ئەوروپــی  ــە دیــن و بیروب ــە ڕێزگرتــن ل ــا ل ــە قەڵەمبدرێــت، هەت جیهانــی ئیســامیدا ل
خۆرئاواییــش کەوتــەوە. ســێکیوالریزم وەك زاراوە و دۆکرینێکــی فیکــری لــە ســەدەی حەڤدەهــەم دەرکــەوت، یانــی زیاتــر لــە 

ســەد ســاڵ پــاش کۆچــی دوایــی ئەکبــەر!

لــە مێــژووی ئیســامدا زۆر ڕووداو هــەن دەتوانیــن وەك ئاماژەیەکــی ســەرەتایی بــۆ بیرۆکــەی هاواڵتیبوونــی شــوێن کەوتــەی 
ــی،  ــی و زەمەن ــەاڵتی دین ــەوەی دەس ــن، وەك جیاکردن ــێبی بکەی ــێکیوالریزم حس ــەت و س ــەکان و و دیموکراتی ــوو دین هەم
کــە خەلیفــە نوێنــەری دەســەاڵتی دینــی دەکــرد، و ســوڵتان و مەلیــك نوێنــەری ســوڵتەی زەمەنــی دەکــرد. یانــی دەســەاڵتی 
ــتی  ــەر دەس ــیەکان لەس ــی عەباس ــی حوکم ــە کۆتاییەکان ــەوەی ل ــوو، وەک ئ ــی ب ــەاڵتێکی ڕواڵەت ــا دەس ــە تەنه ــی خەلیف دین

ــان دەدا.  ــر ڕووی ــی ت ــك و ئەوان ــەکان و مەمالی ــەکان و ئەیوبی ــەلجوقیەکان و بووەیهی س
ــان  ــان! و ی ــۆ خۆی ــە موعجیزەیەکــن ب ــی، ک ــن عەرەب ــا ڕۆمــی، شــیعرە مرۆدۆســتەکانی ئی ــی مەوالن تەعالیمــە بوونەوەریەکان
مەنهەجــی چاکســازی )نەجمــە ئەلديــن ئەلطوفــی(، کــە یەکێکــە لــە فەقیهــە گەورەکانــی ســەدەی حەوتەمــی کۆچــی، خــاوەن 
جیهانبینیەکــی هێنــدە کــراوە و پێشــکەوتوخواز بــوو، دەتوانیــن بڵێیــن کــە بــە دەیەهــا ســەدە پێــش کات وســەردەمی خــۆی 
ــوو  ــەر هەم ــتنی بەس ــڵەحەت و پێشخس ــدی و مەس ــەڕ بەرژەوەن ــی لەم ــە بوێرەکان ــەر بیرۆک ــەش لەب ــەر بۆی ــوەوە، ه کەوتب
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بەڵگەکانــی شــەرع دووچــاری کێشــەی زۆری کــردەوە. وەک عادەتــی هێــزە کۆنویســتەکان و ســەلەفییەکان، تاوانبــار کــرا بــە 
شــیعەبوون، وبەبــێ دینــی و ئیلحــاد وهــەزاران تۆمەتــی بــێ بنەمــای تــر.

جەاللەدیــن ئەکبەریــش وەك ئەوانــی تــر دووچــاری ســەدەها تۆمەتــی تەکفیــر و ئیلحــاد و ئــەو ئــاوازە نەشــازانەی ئــەو هیــزە 
ــە تۆمەتەکانــی  ــدە ل ــەکان و جۆرەکانــی هێن ــان بــۆی هەڵبەســت، تۆمەت ــێ بنەمای ــی ب ــوەوە. دەیەهــا تۆمەت کۆنەپەرســتانە ب
ئیســامییەکانی ئــەو ســەردەمە دەچێــت، بەڕادەیــەك مــرۆڤ دەگاتــە ئــەو قەناعەتــەی کــە ئیســامی سیاســی شــتێکی نــوێ 

نییــە ولەنــاو خــودی ئیســامدایە! 
ــا  ــوە و ت ــڵامنیش ب ــەر موس ــی ه ــا دوا رۆژی ژیان ــاوە، ت ــەو پی ــە ئ ــەملێنن ک ــژوو دەیس ــی مێ ــەی ئاماژەکان ــدە زۆرب هەرچەن
ڕادەیەکــی زۆر لــە ژێــر کاریگــەری تەســەوفی عیرفانــی ئیســامیدا بــوە، بــە تایبەتــی کاریگــەری جەاللەدینــی ڕۆمــی، کــە هێندە 
ــا مــاری شــمیل، دەڵێــت ســوڵتان جەاللەدینــی ئەکبــەر کۆڕێکــی  ــاوداری ئەڵــامن ئان گــەورە بــوو لەســەری، ڕۆژهەاڵتناســی ن
ــەم  ــوون لەســەر ئ ــەردەوام ب ــە شــیعرەکانی ڕۆمــی، کــە ســوڵتانەکانی دوای ئەکبەریــش ب ــن ل ــۆ گوێگرت ــوو ب ــەی هەب هەفتان
نەرێتــە! جەاللەدینــی ئەکبــەر وەرگێڕێکــی واقیعــی و کــرداری بیروڕاکانــی جەاللەدینــی ڕۆمــی بــوو، لــە نــاورۆك و جەوهــەری 
فەلســەفەی ڕۆمــی بــاش تێگەیشــتبوو، کــە مــرۆڤ بــە هــەر دیــن و ئــۆل و باوەڕێکــەوە بــە ســەرداری بوونــەوەر دەزانێــت! 
بێگومــان گرنگیــی ئەکبــەر لەوەدایــە کــە هــەم خــاوەن فیکرێکــی جــوان و مرۆدۆســت بــوو، لــە هەمــان کاتــدا فەرمانڕەوایەکــی 
بــە هێــز و جەنــگاوەر بــوو، هێنــدەی نەمابــوو لــە ســەردەمی ئــەو تێکــڕای هیندســتان بکەوێتــە ژێــر دەســتی ئەکبــەر! بۆیــە 
ئەکبــەر توانــی بیرۆکەکانــی بخاتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە، وەك ڕۆمــی و ئیــن عــريب و تۆفــی نەبــوو تەنهــا چەکــی بیــر و 

وشــە وقەڵەمــی بێــت!
جەاللەدیــن ئەکبــەر لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی هەمــوو هاواڵتییەکانــی، زۆر لــە ئەحکامەکانــی شــەریعەی ئیســامی کــە کێشــەی 
ــاوەڕ،  ــەر بیروب ــن لەس ــی کوش ــڵامنەکان، الدان ــدۆس و ناموس ــە هین ــە ل ــی جزی ــدان، وەك وەرگرتن ــڕکردن و الی ــەوە س دەنای
ــول،  ــی کاب ــۆ حوکم ــژارد ب ــی هەڵب ــی هیندۆس ــەوەی والییەک ــا ڕادەی ئ ــڵامن ت ــڵامن و ناموس ــوان موس ــە نێ ــانیکردن ل یەکس
ــرا و  ــەرس و قبوڵنەک ــۆ ه ــانییەیان ب ــڕ یەکس ــارام و پ ــە ئ ــەو دنیای ــووەکان، ئ ــەال دواکەوت ــان م ــۆن! بێگوم ــتانی ک ئەفغانس
ــە  ــیحی کرای ــی مەس ــە هاواڵتیەک ــیا ک ــر و ئەندەنوس ــە می ــڕۆش ل ــا ئەم ــەو کارە! ت ــەر ئ ــەوە لەس ــان نای ــی گەورەی هەرایەک
پارێــزگاری شــارێك، هێــزە دینییــە کۆنەپەرســتەکان خەڵکیــان هێنایــە ســەر شــەقام بــە هــەزاران لــە دژی هاواڵتییەکــی واڵت 

ــوو! ــەوەی مەســیحی ب ــا لەبەرئ تەنه

فیتنەی عیشقی مەوالنا!

یەکێکــی تــر لــە کاریگەریەکانــی ســەر ئەکبــەر هومایونــی باوکــی بــوو. هومایــون مرۆڤێکــی زۆر خوێنــەوار 
ئــەدەب و زانســت دۆســت بــوو، و ئــاگادار بــوو بــە ئەحواڵــی دنیــا، هەمــوو ژیانــی لــە شــەڕ و خوێندنــەوە 
ــەوە.. زۆر  ــۆ خوێندن ــرد ب ــەڵ خــۆی دەب ــی لەگ ــێ کتێب ــی شەڕەکانیشــی کۆمەڵ ــە کات ــا ل ــرد، هەت بەســەر ب

شــارەزا بــوو لــە زانســتەکانی ئــەو ســەردەمە. 
کاتــێ ئەکبــەر بینــی مەغۆلەکانــی هینــد کەمایەتیــن لەنــاو هیندۆســەکاندا، ناکــرێ کەمایەتــی، زۆربــەی خــاوەن زەوی 
بچەوســێنێتەوە، چونکــە هیندۆســەکان لــە شــەڕی بــەردەوام بــوون لەگــەڵ بــاب و باپیــری، و سەریەشــەی زۆریــان بــۆ دەوڵــەت 
دروســت دەکــرد. هەوڵــی دا لێیــان نزیــك بێتــەوە بــە تێڕوانینێکــی دەتوانیــن بڵێیــن نادینــی یــان ســێکیوالر، چونکــە لــە ڕێــی 

دینــەوە مەحاڵــە بتوانــی بــە یەکســانی مامەڵــەی موســڵامن و هینــدۆس یــان هــەر ناموســڵامنێك بکەیــت! 
چەندیــن ڕێــی گرتەبــەر بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو سیاســەتە، و جێبەجێکردنــی ئــەو لێبوردەییــەی، کــە لــە ناخیــدا بــوو لــە ژێــر 
کاریگــەری میراتــی کلتــوری خۆیــان و مەوالنــا ڕۆمــی و عاریفــی تریــش. یــەك لــەو ڕێیانــە نزیکبوونــەوەی بــوو لــە خاوەنــی 

٣
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چینــی جەنــگاوەری  کــە  ڕاجبۆتــەکان،  واڵتەکــە  ڕەســەنی 
و  هاوســەرگیری  ڕێــی  لــە  ئەکبــەر  بــوون.  هیندۆســەکان 
خۆشەویســتی لێیــان نزیــك بــوەوە، دەشــێ وەك سیاســییەکیش 
ــەورە  ــی گ ــۆن مرۆڤێک ــە وەک چ ــت، چونک ــەو کارەی کردبێ ئ
بــوو، سیاســییەکی گــەورەش بــوو. بــەاڵم وەك موریدێکــی 
ڕۆمــی، ئەکبــەر دەی زانــی عیشــق و خۆشەویســتی چەکێکــی 
ــەی  ــەرەو فیتن ــەوەی ب ــا کــە دەڵێــت: ئ ســەرەکییە الی مەوالن
ــدا  ــدووی تێ ــی زین ــرێ هیچ ــەك دەگ ــەکات، ڕێگای عیشــق ڕان

ــە.  نیی

ئەکبــەر بــەرەو فیتنــەی عیشــق ڕای کــرد، کچێکــی هیندۆســی 
ئەفســانەیەکی  بوونــە  پێکــەوە  گودابــای،  بەنــاوی  هێنــا 
ــەر  ــتە س ــقە گەیش ــەو عیش ــەری ئ ــی، کاریگ ــق و جوان عیش
و  ســونە  و  شــیعە  و  موســڵامن  و  هینــدۆس  شــەقامەکان، 
مەســیحی و جووشــی تەبــا کردبــوو. هەتــا هیندییــەکان دەیــان 
فیلــم و زنجیــرەی درامایــان لەســەر ئــەو عیشــقە ئەفســانەییە 
دەرکــردوە. ئــەو عیشــقە هەمــوو جیاوازییەکانــی نێــوان گــەالن 
ــی  ــا و باج ــە نەم ــرد، و جزی ــتانی لەبارب ــی هیندس و دینەکان
دینــی قــورس نەمــا، موســڵامن و ئەوانــی تــر واک یــەک مامەڵــە 

ــانییەوە.  ــەری یەکس ــران بەوپ دەک
ئەکبــەر هەتــا چاکســازی لەنــاو ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و دینــی هیندۆســەکانیش کــرد، بــۆ منوونــە ڕێــی دا بــەو ئافرەتانــەی دەبنــە 
ــرەت  ــەدا ئاف ــی ن ــر ڕێ ــوو الی هیندۆســەکان! هەروەهــا هیچی ــەوە قەدەغــە ب ــە ئ ــەوە، ک ــر شــوو بکەن ــوەژن، جارێکــی ت بێ
ــە  ــی ب ــا تەمەن ــێ! هەت ــی خۆشــی ب ــە موافەقەت ــا ب ــی ســوتێنن هەت ــردی ب ــەڵ مێ ــی لەگ ــە زیندووی ــت ب ــردی دەمرێ ــە مێ ک

شوودانیشــی دیاریکــرد و دژی بــە کۆیلەکردنــی مــرۆڤ بــوو کــە لــە جەنــگ دەستبەســەر دەکــران!
ئــەو خۆشەویســتییە هێنــدە گــەورە و لێبــوردە بــوو گودابــای بــە کامــل ویســتی خــۆی بــووە موســڵامن و ئەکبەریــش بــەژداری 
دەکــرد لــە پەرستشــکارەکانی هیندۆســەکان! هەتــا لەبــەر خاتــری ئــەوان، کــە ڕاوکردنیــان ال حــەڕام بــوو، ســوڵتان ئەکبــەر کــە 

زۆر حەزیشــی بــە راو بــوو، وازی هێنــا.

کاردانەوەی هێزە کۆنویستەکان

ــی  ــەك تۆمەت ــووە، هەمیشــە دنیای ــە دژی هــەر چاکســازییەکی ڕەگوڕیشــەیی هەمیشــە نێگەتیــڤ ب ــەوەی ئیســامی ل کاردان
نــا ئەخاقــی و بــێ ویژدانــی خەلــق کــردوە تــا ڕادەی ئــەوەی مــرۆ نائومێــد دەکات لــە هــەر چاکســازییەک لــە نێــو ســنووری 
ئیســامدا. هــەر کەســێ هەوڵێکــی داوە هەمیشــە مــەالکان و بازرگانانــی دیــن خەڵکــی ڕەش وڕووتیــان هانــداوە بــە بیانــووی 

دژایەتــی کردنــی دیــن، بــا هەنــدێ لــەو چاکســازیانەش بــە کەمــی تێڕامــان لەگــەڵ ناوەرۆکــی دینەکــەش یەکبگرێتــەوە!
بێگومــان وەک چــاوەڕوان دەکــرێ لــە هــەر گۆڕانکارییــەك بــە دڵــی پاســەوانانی کــۆن نەبێــت، ســەدەها مــەال وشــێخ و فەقیهــی 
ئیســامی دژایەتــی خۆیــان نیشــانی جەاللەدینــی ئەکبــەر دا، و ســەدان تۆمەتیــان بــۆ هەڵبەســت بــە دژایەتــی دیــن و ئیلحــاد 

و لــەو بەیــت وبالۆرانــەی دینییــەکان کــە تــا ئەمــڕۆش بەرۆکــامن بەرنــادا! 

لە مێژووی ئیسالمدا هەوڵ و حاڵەتی بیر 

و حوکمی ناوەرۆك سێکیوالر کەم نین، 

بەاڵم لە هەموو ئەو حاڵەتانە بەهێزتر 

بەڕای من جەاللەدینی ئەکبەرە، کە 

دەکرێ وەك منونەیەکی بەرایی و یەکەمی 

حوکمێکی دیموکراتی و سێکیوالر لەناو 

جیهانی ئیسالمیدا لە قەڵەمبدرێت، هەتا 

لە ڕێزگرتن لە دین و بیروباوەڕە جیایەکان 

پێش سیکیوالریزمی ئەوروپی خۆرئاواییش 

کەوتەوە
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ــەکان،  ــدڕەوە دینیی ــێخە تون ــەال  و ش ــە م ــت ل ــۆ هەڵدەبەس ــان ب ــدەدا و تۆمەتی ــەر هان ــە دژی ئەکب ــان ل ــەی خەڵکی ئەوان
ــوفی  ــي.  فەیلەس ــي الکنکوه ــێخ عبدالنب ــلفانیوري و ش ــه الس ــدي و عبدالل ــەد الرهن ــێخ ئەحم ــوون: ش ــێك ب ــد کەس چەن
عەرەبــی میــری عبدالرحمــن البــدوي، خاوەنــی ســەدان کتێــب لەســەر فەلســەفە و دیــن، خاوەنــی: ]بەرگــری لــە قورئــان دژی 
ڕەخنەگرانــی[ و ]بەرگــری لــە محەمــەد دژی ڕەخنەگرانــی[، زۆر بــە جوانــی باســی ئــەو کەســانەی کــردوە کــە تۆمەتەکانیــان 
بــۆ ئەکبــەر هەڵبەســتوە لــە تونــدڕەوە دینییــەکان، و باســی تۆمەتەکانیشــی کــردوە، کاتــێ تۆمەتــەکان ببینیــت، ســەیرت پــێ 
دێــت، کــە تــا ئەمــڕۆش ئــەو تۆمەتانــە زۆربەیــان وەک خۆیــان مــاون و هــەر ســەاڵحیەتیان مــاوە، تــا بزانــی چــۆن ئــەو ئومەتــە 

دوچــاری جمــود و بەســتەڵەکی عەقــڵ و فیکــر هاتــوە. 
عبدالرحمــن البــدوي لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: کۆمەڵــێ توونــدڕەوی ســوونی تۆمەتباریــان کــرد بــە دەرچــوون لــە دیــن، لەبــەر 
ــی  ــی کتێب ــی خاوەن ــادر البدایون ــەوە شــێخ عبدالق ــە ســەرووی هەموویان ــژی باســیان کردوە...ل ــە درێ ــە ب ــك ک ــد هۆکارێ چەن

]منتخــب التواریــخ[ بــوو. ئــەو پیــاوە یەکێــك بــوو لــە مووچەخۆرانــی کۆشــکی ئەکبــەر!

ماهیەتی تۆمەتەکان

شــێخ البدایونــی و هاوهەڵوێســتانی تــری بــەو تۆمەتانــە ســوڵتانیان  تۆمەتبــار دەکــرد، بــۆ ئاســانکاری وەاڵمی 
عبدالرحمــن البــدوي و کۆمێنتــی خۆشــم لــە تــەك تۆمەتەکان دەنووســم:

ــە  ــوون ل ــازادی کردب ــرت، و ئ ــك دەگ ــوو دینێ ــە هەم ــزی ل ــەر ڕێ ــە. ]ئەکب ــی موتع ــی زەواج - حەاڵلکردن
ــە زەواجــی  ــان ب ــن دەق باوەڕی ــی چەندی ــت، کــە مەزهەبێکــی ئیســامین، و بەپێ ــە شــیعە ناگرێ ــز ل ــان، چــۆن ڕێ بیروباوەڕی
ــوو! خۆشــی  ــیعە ب ــە دایکیشــی ش ــەوەی ک ــوو، ســەرەڕای ئ ــەی ب ــە مەملەکەتەک ــیعەش ل ــی زۆری ش ــە؟! هاواڵتییەک موتعەی

ــرت[. ــێ نەدەگ ــی ل ــروڕاکان ڕێ ــی بی ــش وەک ئازادی ــیعە، ئەوی ــە الی ش ــو حەاڵڵ ــوو، بەڵک ــی نەکردب حەاڵڵ
- نوســینی اللــه ئەکبــەر لەســەر گوســتیلەکەی! ]درۆیەکــی توندڕەوانــە، هەتــا نووسیبێتیشــی حــەڕام و کوفــر نییــە اللــه ئەکبــەر! 

هەرچەنــدە دەیانــەوێ بڵێــن مەبەســتی لــە وشــەی ئەکبــەر نــاوی خۆیەتــی![
ــەنگی  ــی پێش ــی بڵێ ــاوە دەتوان ــەو پی ــێ!؟ ئ ــدا ب ــی تێ ــت چ تاوانێک ــەوە دەبێ ــدۆس ]ئ ــی هین ــە پیرۆزەکان ــی کتێب - وەرگێڕان

ــەکان[. ــەر دین ــوون لەس ــیمنار ب ــۆ و س ــی گفتوگ ــە خەریک ــی عیبادەتخان ــە هۆڵ ــەردەم ل ــە، ه ــەراوردی دینەکان ــی ب زانایان
- دانانی تەفسیرێك بۆ قورئان ] کێشە چییە لەوەدا؟ دیارە هەر سەردەمێ و تەفسیری خۆی پێویستە[.

ــت  ــتەیەکی کارگێڕی ــەج دەس ــە ح ــدەوە بچیت ــە هین ــە ل ــەی تاوان ــردن! ]ک ــۆ حەجک ــڕی ب ــتەیەکی کارگێ ــی دەس - دامەزراندن
ــەو قســە بــێ  ــر، دەســتەی کارگێڕیشــی نەبێــت! ل ــۆ مەت ــە هــەزاران کیل ــە، یــەک کیشــوەر ببــڕی ل هەبێــت؟! نەبوونــی تاوان

ــە![. ــەت هەڵبەســتێنەریان هەی ــڕۆش چــۆن عەقڵیەتێکــی تۆم ــا ئەم ــەوە ت ــە کۆن ــە ئیســامییەکان ل ــەوە بزان مانایان
- خوێندنەوەی خوتبەی هەینی بە ناوی ئەکبەر! ]هەموو سوڵتانێک خوتبەیان بەناو دەخوێندرایەوە![.

ــە خەڵکــی هــەژاری  ــووە ل ــەرە زۆر هــەژار دۆســت و نزیــک ب ــەو ئەکب ــە ئ ــە بەردەمــی ]درۆی ــە کاتــی چوون - کڕنۆشــردن ل
ــی  ــار هەڵگــرت، چــۆن داوای خوایەت ــی ملیارەهــا باجــی لەســەر هــەژار و جوتی ــر، بای ــی ت ــدۆس و تایفەکان موســڵامن و هین

دەکات؟![.
- وەرگێڕانی ئینجیل بۆ فارسی! ]کەی تاوانە؟! ئەوە بەڵگەی لێبوردەیی و ئاسۆ فراوانیتی[.

- ڕێگادان بە تاشینی ڕدێن ]پەکوو سەلەفییەت ئەو کاتەش ڕیشی بێ ئیشی کردوە![.
- ئاهەنگگێــڕان بــۆ نــەورۆز ]ئێســتاش مەالکانــی کــورد زۆربەیــان دژایەتــی نــەورۆز دەکــەن! یانــی ئــەو دژایەتییەی ســەلەفیەت 
و ئیســامییەکان بــۆ نــەورۆز زۆر کۆنــە، مــن ســەیرم بــەوە دێــت، لــە مــاوەی پێنــج ســەد ســاڵدا هەمــان عەقڵیــەت حــزوری 

٤
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هەبــێ الی تونــدڕەوەکان![.
- بەکارهێنانــی کالێنــدەری یــا ســاڵژمێری هەزارەیــی لــە جیاتــی 

کالینــدەری کۆچــی ]ئەگــەر ڕاســتیش بــێ تــاوان نییــە![.
ــی  ــی عەرەب ــە خەالفەت ــەراب ] ل ــتنی ش ــایکردنی فرۆش - یاس
ــە  ــوون! ل ــە هەب ــکرا مەیخان ــە ئاش ــیش ب ــەوی و عەباس ئەم

ــەوە[. ــەرەق دەخورای ــاو ئ ــە لێش ــە ب ــە و مەکک مەدین
- ڕێــدان بــە بەخێوکردنــی ســەگ و بــەرازی کێــوی ] بــۆ ڕێگــە 

نەبیــت بەالیەنــی کەمــەوە بــۆ نــا موســڵامنان؟![.
- ڕێــدان بــە خواردنــی گۆشــتی پڵنــگ ]نەرێتــی خەڵکــی ئاســیا 
ــی  ــگ! ئازادی ــی پڵن ــەر خواردن ــوژێ لەس ــان ک ــۆ نای ــوو، خ ب
دینــی و نەرێتــی، بــۆ هەمــوو تایفــە ودینێــك هەبــوو لــە 
ســنووری زیــان نەگەیانــدن بــە خەڵکــی تــر. ئــەوەش کرۆکــی 

ــیەتە[. ــڕال و دیموکراس ــێکیوالریزمی لیب س
- ڕێــدان بــە لەبەرکردنــی جلــی ئاوریشــم! ]ســەلەفیەت هــەر 
بــەدوای ئــەو شــتە بچوکانەوەیــە، ئاوریشــم بــۆ نــا موســڵامن 
بــەو  بــاوەڕی  ئەگــەر  موســڵامنیش  نییــە،  حــەڕام  هیــچ 
ــوون  ــی ئاوریشــم هات ــارەی لەبەرکردن حەدیســانە نەبێــت لەب

دەتوانــێ لەبــەری کا، وەک ئیختیهادێــك[.
ــەی  ــە زۆرب ــەر ل ــی هاوســەرگیری ]ئەکب ــی تەمەن - دیاریکردن
تەمەنــی  کــە  بــوە  پێشــکەوتووتر  ئیســامییەکان  واڵتــە 

هاوســەرگیریان دیــار نەکــردوە، ســااڵنە هــەزاران کچــی منــداڵ بەرائەتــی پێشــێلدەکرێ لــە خەلیــج ویەمــەن و میــر وپاکســتان 
ــۆ  ــێ تەمــەن دیاریبکرێــت ب ــن ناب ــەت و ئەزهەریــش دەڵێ ــی وەهابی ــا ئێســتاش مــەال نامرۆڤەکان ــد.. ئ و وئەفغانســتان و هت

ــە[. ــەر هێندەی ــیش ه ــش و لەشفرۆش ــەورە، کۆیایەتی ــی وا گ ــە زەالم ــە زڕت ــی وا دەدرێت ــی مناڵ ــان! کچ ــووکردنی کچ ش
- دوورخســتنەوەی خەڵــك لــە پرســە وبۆنــە غەمبــارەکان، هاندانــی خەڵــك بــۆ ئاهەنگگێــڕان و مەولــود کــردن! ]ئەگــەر وای 
کردبێــت بەڵگــەی بلیمەتــی و ئینســان دۆســتی بــووە، خەڵــك لــە جــەوی تازیــە دەرکات بــۆ خۆشــی! تــازە ئیــامرات وەزارەتێکــی 

بــۆ شــادی دانــاوە! جــا بزانــە ئەکبــەر چەنــد گــەورە و ئەکبــەر بــوە![.
- ڕاگرتنی نوێژ و بانگ و حەجکردن! ]البدوي دەڵێت درۆیە شتی وا ڕووینەداوە![.

- هەوڵــی رزگاربــوون لــە زمانــی عەرەبــی و چەنــد پیتێکــی تایبــەت وەك ]ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ح، ث[ بــرەودان بــە زمانــی 
فارســی لــە جیاتــی! ]ئیســامییەکانی نــا عــەرەب لــە ترســی نەتەوەییەکانــی واڵتــان نەبێــت هەمــوو زمانــەکان لەنــاو دەبــەن، 
وەك لــە میــر و ســوریا و مەغریــب وجەزائیــر ولیبیــا ڕوویــدا! دیــارە ئەکبــەر بایەخــی زۆری بــە کلتــور و زمانــی فارســی داوە، 

کــە زمانــی فەرمــی مەملەکەتەکــەی بــوو، ئــەوەش وەك چــاوەڕوان کــراوە تــا ئەمــڕۆش بــە دڵــی مەالیــان نییــە![.
- لەناوبردنــی موســحەفەکان! ]نازانــم چــۆن؟! دکتــۆر ئەلبــەدوی وەاڵمــی داوەتــەوە و دەڵێــت: ئەکبــەر تەنهــا ئــەو قورئانانــەی 
لەناوبــردوە کــە خەڵکانێــک دەســکاریان کردبــوو، نــەك قورئانــی دروســت، ئێســتاش خەڵکانێــك بــە عوســامنی کــوڕی عەفــان 

دەڵێــن قورئــان ســوتێنەر! کاتــێ نوســخە جیاوازەکانــی ســوتاند![.
ــاوی  ــوو هەرجــارەی ن ــەوەی ب ــۆ ئ ــەوە ب ــێ ئ ــاوی محەمــەد و ئەحمــەد و مســتەفا! ]البــدوي دەڵ ــار بەن ــە دەرب ــەدان ل - ڕێن
ــە  ــەو ناوان ــۆ ئ ــە ڕیزگرتنــی ب ــێ، یانــی ل ــوو نــەوەك نەتوان ــدا، بــۆی قــورس ب ــە ســەاڵوات لێب محەمــەد وئەحمــەد دێ دەبوای

ــردە چاکەکانیشــی دەدەن![. ــە ک ــە ل ــدڕەوان تان ــی ســتایش بکــرێ لەســەری، توون ــە جیات وایکــردوە، ل
- بنیاتنانــی مەجلیســی چــل کەســی بــۆ جارەســەرکردنی کاروبــاری دینــی بەپێــی عەقــڵ نــەك نەقــل! ]ئەوەیــە تۆمــەت! یانــی 

سوڵتان جەاللەدینی ئەکبەر کۆڕێکی 

هەفتانەی هەبوو بۆ گوێگرتن لە شیعرەکانی 

ڕۆمی، کە سوڵتانەکانی دوای ئەکبەریش 

بەردەوام بوون لەسەر ئەم نەرێتە! 

جەاللەدینی ئەکبەر وەرگێڕێکی واقیعی و 

کرداری بیروڕاکانی جەاللەدینی ڕۆمی بوو، 

لە ناورۆك و جەوهەری فەلسەفەی ڕۆمی 

باش تێگەیشتبوو، کە مرۆڤ بە هەر دین و 

ئۆل و باوەڕێکەوە بە سەرداری بوونەوەر 

دەزانێت
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خــوا عەقڵــی داوە تــا ســڕ بکــرێ؟![.
- ناشتنی مردوو ڕوەو ڕۆژهەاڵت. ]تێناگەم![

- ڕێــدان بــە براهمــەکان بــە چارەســەرکردنی کێشــەکانی نێــوان هیندۆســەکان! ]یانــی تۆمەتــە ئەگەر هیندۆســەکان کێشــەکانیان 
لــە ڕێــی پیاوانــی دینــی خۆیان چارەســەر بکــەن؟![.

- گۆڕینی سەالم وعەلەیکم بۆ الله ئەکبەر! ]درۆیەکی تر، مەبەستیانە بڵێن مەبەستی ئەوە بوە بڵێن خوا ئەکبەرە[.
- خەتەنەکردنــی کردۆتــە ئیختیــاری، و نابێــت پێــش ١٢ ســاڵی بکــرێ. ]ئێســتا زۆر لــە دیموکرارخوازانــی جیهــان تــازە ئــەو داوایە 

دەکــەن! دەڵێــم ئەکبــەر هــەر بــە رسوشــت ســێکیوالر بــووە، چونکــە لــەو ســەردەمە ڕێــزی لــە بــژاردەی مناڵێك گرتــووە![.
- لێبوردەیی لەگەڵ هەموو دینەکان! ]لەو تۆمەتە گەورەیەی؟![.

ــە  ــێ ل ــر دەب ــان زۆرت ــە مزگەوتەکانی ــا خەریک ــە ئەوروپ ــڵامنەکان ل ــە! ]موس ــتگا و کەنیس ــتکردنی پەرس ــە دروس ــدان ب - ڕێ
کڵێســاکان![.

ئــەوە زۆربــەی ئــەو تۆمەتانــە بــوون کــە توونــدڕەوان دەیاندایــە پــاڵ جەاللەدینــی ئەکبــەر، کــە زۆربەیــان نــەک لــە تۆمــەت 
ناچــن، بەڵکــو بەڵگــەن لەســەر ئــەوەی بیــری ئەکبــەر پێــش دیموکراتییەکانــی دنیــاش کەوتبــوەوە. 

ئایە ڕاستە ئەکبەر ]دینی خوداوەندی[ دامەزراند؟!

وەك بینیــامن ئــەو تۆمەتانــەی ســەرەوە، کــە هەمــووی درۆ و هەڵبەســراو و فووتێکــراو و شــێوێرناو بــوون. 
مــن لــە ئەزموونــی خۆمــدا دەزانــم کــە ئیســامییە توونــدڕەوەکان ســڵ لــە هەڵبەســتنی هیــچ بوختانێــك و 
ــژدان جــا  ــە وی ــە مرۆڤــی ب ــەوە! بۆی ــچ شــتێك ناکەن ــەوەی هی ــچ ڕاســتیەک و خــراپ لێکدان شــێواندنی هی
ئیســامی بێــت یــان هــەر شــتێ بێــت، دەبــێ زۆر بــە وریاییــەوە گــوێ بگرێــت و بــاوەڕ بــکات بــە تۆمــەت و پڕوپاگەنــدەی 

ئیســامییەکان لــە کــۆن و نــوێ دەیکــەن!
یەکــێ لــە گەورەتریــن ئــەو تۆمەتانــەی کــە دایانــە پــاڵ ئــەو پیــاوە، ئەوەبــوو گوایــە دینێکــی نوێــی داهێنــاوە بــە نــاوی الدیــن 
ــە  ــە دینــی ئیســام و هینــدۆس و مەســیحی و زەردەشــتی و جوواتــی! ب ــە تێکەلێکــە ل االلهــي، دینــی خوداوەنــدی، کــە گوای
ــد  ــە چەن ــردوە، ک ــە ک ــێ بنەمای ــە ب ــەو تۆمەت ــان ب ــش باوەڕی ــڵامن و بێگانەکانی ــەورەی موس ــەری گ ــە نووس ــەوە زۆر ل داخ
ــاو  ــە پێن ــەم ل ــت دەک ــار هەس ــە زۆرج ــت، ک ــل دیوران ــەش وێ ــی، لەوان ــۆ ناوزڕاندن ــی ب ــە پاڵ ــدڕەو دایان ــی توون مەالیەک
پڕکردنــەوەی بەرگەکانــی ئینســکلۆپیدیاکەی چــاک و خراپــی تــێ ئاخنیــوە و کاتــی لێوردبوونــەوەی نەبــووە بــۆ زانیاریــەکان، 
ئــەوە ئەگــەر گومانــی چاکــی پــێ ببەیــن، چونکــە شــێخ عبدالحلیــم محمــود دەڵێــت ڕۆژهەاڵتناســانیش بــە مەبەســت ئــەو 

ــەر! ــەوە دژی ئەکب ــارە کردۆت ــان دووب تۆمەتانەی
 

بــەاڵم زۆر لــە نووســەر و بیرمەندانیــش هــەن هەتــا لــە ئیســامییەکانیش وەك دکتــۆر عامدالدیــن خلیــل و شــێخ عبدالحلیــم 
محمــود، ئــەو تۆمەتــە ڕەت دەکەنــەوە..

دکتــۆر عــامد الدیــن خلیــل، کــە یەکێکــە لــە مێــژوو نووســە ئیســامییە ئەکادیمیــە گەورەکانــی جیهانــی ئیســام لەوبارەیــەوە 
ــا و  ــەو ژی ــەکان، ئ ــە یەک ــە پل ــوو ل ــییەک ب ــاب، و سیاس ــەی نای ــە پل ــوو ب ــەت ب ــاوی دەوڵ ــەر پی ــن ئەکب ــت: " جەاللەدی دەڵی
مــرد وەك موســڵامنێكی دروســت، ویســتی نزیــك بێتــەوە لــە میزاجــی گشــتی شــەقامی هینــدی، لــە ڕێــی نزیــک کردنــەوەی 
دیــن و ئۆلــەکان لــە یەکــر، و کۆکردنــەوەی زانایانــی جۆرەهــا دیــن بــۆ دانیشــن لەگــەڵ یەکــر لەســەر یــەک مێــزی 
ــان، لێــرەدا دیالەکتیکــی دیــن و سیاســەت و قوواڵیــی بیــری ئەکبــەر و بلیمەتــی  ــاوەڕ و دینی ــە ب گفتوگــۆ، نــەك دەرچــوون ل
سیاســی دەردەکەوێــت، بــەاڵم دوژمنانــی زۆر بــە تەنــگ شــێواندنی شــۆرەتی بــوون کــە گوایــە هەڵگەڕاوەتــەوە لــە ئیســام، 

٥
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پڕوپاگەندەکانیــان نــە قابیلــی قبووڵــە لــە الیــەن لۆژیــك، 
لەبــەر  هەمــووی  وردبیــن.  مێژوونووســێکی  لەالیــەن  نــە 
ئێرەیــی پــێ بردنیــان بــە مێــژووی پڕشــنگداری ئەکبــەر وایــان 
دەگــووت. ئەکبــەر لێــرەدا خەلیفــەی عەباســی مەمئــون و 
کــۆڕە فیکرییــەکان و تێــزە بوێرەکانــی مــان بیــر دەهێنیتــەوە." 
شــێخ عبدالحلیــم محمــود، وەزیــری ئەوقافــی میــر وشــێخی 
ــەر،  ــەد ئەکب ــن محەم ــۆر جەاللەدی ــت: "ئیمپرات ئەزهــەر دەڵێ
زۆر  بــە تەنــگ پرەنســیپی ]هیــچ جیاوازیەکــامن نییــە بە هۆی 
ــی  ــڵامنێکی حەنەف ــە موس ــووت ک ــوو، دەیگ ــاوەڕەوە[ ب بیروب
مەزهەبــە و ڕیــزی هەمــوو دینێــك دەگــرێ، توونــدڕەوان 
و وشــکە دینــدارەکان نکوڵییــان لــەو کارەی دەکــرد، بۆیــە 
گوتیــان دینــی ناقیســە، و هەڵگەڕایــەوە، گوتیــان ئــەو هــۆکاری 
هاتنــی ئینگلیــز بــوو بــۆ هینــد و باڵوکردنــەوەی مەســیحیەت 
بــوو تیایــدا، هەرچەنــدە ئەکبــەر دژی ئینگلیزیــش جەنگا، وەك 
ســوڵتانێکی موســڵامن بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژوودا دەســەاڵتی 
ــە  ــەی- هیندســتان دا دەشــکا، لەوانەی بەســەر هەمــوو –زۆرب
کــەم وکورتــی هەبــوو بێــت، بــەاڵم لــە ڕووی سیاســییەوە هیــچ 
ــڵامنان  ــری موس ــوڵتانەکانی ت ــەڵ س ــوو لەگ ــی نەب جیاوازییەک
ــەر دوچــاری  ــژووی ئەکب ــەاڵم مێ ــاوا، ب ــە ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئ ل

پرۆسێســێکی تەزویــر و شــێواندنی بەرنامەداڕێــژراو بــوەوە لەالیــەن ناحــەزان و کلکەکانیــان لــە ڕۆژهەاڵتناســان، هەنــدێ لــە 
هاوچەرخانیــش ملــی ئــەو ڕێیەیــان گرتــەوە بەبــێ ســاغکردنەوە، ئامانجیشــیان شــێواندنی شــۆرەتی ئــەو ســوڵتانە موســڵامنە 

بــوو و وێناکردنــی وەك لــە دیــن دەرچوویــەك، پێویســتە ئــەو قارەمانــە ئیفــرا لەســەر کــراوە ڕێــزی بــۆ بگێڕدرێتــەوە." 
ــەوەش  ــن ئ ــەڕای م ــەر! ب ــی ئەکب ــوو لەناوزڕاندن ــان هەب ــی خراپی ــەکانیش ڕۆڵێک ــا ڕۆژهەاڵتناس ــت هەت ــن دەڵێ وەك دەبین
ــوەری  ــەدەرەوەی کیش ــی و ل ــا ئەوروپ ــێکی ن ــە کەس ــت ک ــۆش بێ ــان ناخ ــانە پێی ــە ڕۆژهەاڵتناس ــەوەی ک ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت
ــش  ــەوەی گریکەکانی ــێ ئ ــەکان ب ــاش گریک ــە پ ــوێ، ل ــی ن ــە چاخ ــووە ل ــەت ب ــێکیوالریزم و دیموکراتی ــەنگی س ــا پێش ئەوروپ
ســەرچاوەی رسوش و ئیلهامــی بــن، بەڵکــو ســەرچاوەی رسوشــی هەمــووی لــە دیــن و عیرفــان و ئەزموونــی ڕۆژگار و ڕوانگــەی 

ــوو.  ــی ئیســامی وەرگرتب ــە و جیهان ــی ناوچەک ــور و نەرێت ــك و کلت سیاســی ئیمپراتۆرێ
ــە  ــان ب ــەن، ی ــاوا حەزناک ــی خۆرئ ــی جیهان ــە سیاســی و فیکرییەکان ــە بازن ــە زۆر ل ــم ک ــەوە دەزان ــاژە و بەڵگ ــە زۆر ئام ــن ل م
پــەرۆش نیــن بــۆ باڵکێشــانی ســیکیوالریزمێکی دیموکراســی لــە جیهانــی ئیســامدا، هەڵقــواڵوی بیــر و کلتــوری ناوچەکــە بێــت! 
ــە  ــا هــەر ڕووی ل ــەوە ت ــدا بخولێن ــی و غەبییەکان ــە غەیب ــاوەڕە ئایینی ــاو بیروب ــە لەن ــەو جیهان ــە خەڵکــی ئ ــان لێی هــەر حەزی
ئاخیــرەت بــێ و پشــتی لــە دنیــا بــێ، بــێ کەڵــك و بــێ بەرهــەم بــێ، ئەوانیــش لــە دەرزییــەوە تــا کەشــتیامن بــۆ دروســت 

بکــەن و پێــامن بفرۆشــنەوە، شــەڕە دینییەکامنــان بــە چەکەکانیــان گەرمــر و خۆشــر بکــەن! 
عبدالرحمــن بــدوي یــش دەڵێــت: ئاشــکرایە کــە کارەکانــی جەاللەدیــن ئەکبــەر لەگــەڵ ئیســام هەڤــدژ نەبــوون، ئەوپــەڕی 
کاروبــاری ڕێکخســن و فەرعــی بــوو دژی ناوەرۆکــی ئیســام نەبــوو لــە هیــچ شــتێك، ناکرێــت موســڵامن لەســەر ئــەو کارانــە 
ڕەخنــەی لــێ بگیــرێ هەتــا لــەو سەردەمەشــدا، چ جــای لەســەری تەکفیــر بکــرێ! بەڵکــو ئــەوە بەڵگەیــە کــە ئاســۆی دینــی 
ــاوە بــۆ  ــاژۆ و بیروشــکی دەبــڕی کــە الی خۆیانــەوە دایانن ئەکبــەر فــراوان بــوو، ســنووری تەســکی وەهمــی هەنــدێ تووندئ

ئیســام.".

جەاللەدین ئەکبەر لە پێناو بەرژەوەندیی 

هەموو هاواڵتییەکانی، زۆر لە ئەحکامەکانی 

شەریعەی ئیسالمی کە کێشەی دەنایەوە 

سڕکردن و الیدان، وەك وەرگرتنی جزیە لە 

هیندۆس و ناموسڵامنەکان، الدانی کوشنت 

لەسەر بیروباوەڕ، یەکسانیکردن لە نێوان 

موسڵامن و ناموسڵامن تا ڕادەی ئەوەی 

والییەکی هیندۆسی هەڵبژارد بۆ حوکمی 

کابول
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تۆمەتی دامەزراندنی دینی ئیالهی لە چییەوە هاتووە؟

ڕاســتییەکەی بیــری مــن بــۆ ئــەوە دەچــێ کــە ئــەو تۆمەتــەی دامەزراندنــی دینێــك بەنــاوی دینــی خودایــی، 
ــۆ  ــووە ب ــەفەیەك ب ــی و فەلس ــن و جیهانبین ــی تێڕوانی ــەر خاوەن ــن ئەکب ــە جەاللەدی ــووە ک ــەوەوە هات ل
ــوان  ــانی نێ ــی یەکس ــەی، و مامەڵەکردن ــی مەملەکەتەک ــوان هاواڵتیان ــی نێ ــاڵی کۆمەاڵیەت ــی ڕیش پتەوکردن
هەمــوو دیــن و مەزهەبــەکان، خۆتــان دەزانــن ئــەو کاتــە کــەس نەیدەزانــی ســێکیوالریزم و دیموکراتیــەت 
هــەر چیشــە، هێشــتا ئــەو زاراوانــە لەســەر زمانــی خەڵکــی ئەوروپــاش نەبــوو. دوور نییــە ئەکبــەر و بیرمەندەکانــی دەوروبــەری 
گەیشــتبونەتە ئــەو بــاوەڕەی کــە ئــەو سیاســەتە ســێکیوالریزمەی کــە تەبایــی و ئاشــتی و خێــر و خۆشــی لــە واڵت دروســت 
دەکات، خوێنــی هاواڵتیــان دەپارێزێــت ناوەرۆکــی ویســتی خوداییــە، چونکــە خــودا خێــری ڕەهایە و هــەردەم خۆشــگوزەرانی و 
خوێــن پاراســتنی مرۆڤــی دەوێــت، دەکــرێ جــارێ وتبێتــی ئــەو سیاســەتە جەوهــەری دینــی خودایــە یــان ڕێچــارەی ئەکبەرییــە 
]آئیــن اکــری[، خەڵکانــی نەزانــی بیرتەســک و دەمارگــرژی دینیــش ئــەو وتەیــان ڕفاندبــێ و فوویــان تێکردبــێ تــا بڵێــن ئەکبــەر 

دینێکــی نوێــی دامەزرانــدوە بــە نــاوی دینــی خوداوەنــدی!
ــی و  ــی و ئارام ــوو تەبای ــەو هەم ــا، ئ ــووە ئەوروپ ــە چ ــدە ک ــەد عەب ــەر محەم ــەورەی ئەزه ــێخی گ ــدا ش ــەردەمی نوێش لەس
ــی:  ــرد و گووت ــری ک ــەر گەورەت ــە ئەکب ــی قســەیەکی ل ــە ســایەی ســێکیوالریزمی دیموکرات ــی ل ــەی بین زانســت و مافپەروەری
لــە ئەوروپــا ئیســامم بینــی بەبــێ موســڵامن و لــە جیهانــی ئیســامیش موســڵامنم بینــی بەبــێ ئیســام! یانــی ئــەو سیســتمە 
ــی  ــی حوکمــی ســێکیوالریزمی دیموکرات ــی گووت ــی! یان ــی ئیســامی بین ــی وەك ناوەرۆکــی دین ــەی ئەوێ ســێکیوالرە دیموکراتی
ئەوروپــا یەکســانە بــە خــودی جەوهــەری ئیســام! هەرچەنــدە مــن تەحەفــوزم هەیــە لەســەر ئــەو بــەراوردە، بــەاڵم هەمیشــە 
ــە جەوهــەری ویســتی  ــڵ و مــرۆڤ دۆســتەکان یەکســانە ب ــەروەری و یەکســانی الی خــاوەن عەق ــەت و ئاشــتی ومافپ عەدال

خوایــی. 
ــە ئیســامییەکان هــەر کەســێ ڕێیەکــی تــری بــاس کــرد بــۆ ژیــان، فەلســەفی بێــت یــان سیاســی یــان  ئینجــا ئێســتاش زۆر ل
فکــری، نــاوی لــێ دەنێــن دیــن لــە ژێــر کاریگــەری زاراوەی دینــی شــێخ ئەبــو ئەعــای مــەودودی! دەڵێــن دینــی دیموکراتیــەت 

یــان دینــی عەملانیــەت و هتــد.
ماقــول نییــە ئیمپراتۆرێکــی وا گــەورە و مــەزن و دەوڵەمەنــد، هیندســتان و پاکســتان و ئەفغانســتان و بەنگادشــی ئێســتای لــە 
ژێــر دەســت بێــت، کاتــێ دینێــك دروســتدەکات، لــەو کیشــوەرە وەك ناحەزانــی دەڵێــن تەنهــا ١٩ کــەس بــاوەڕی پــێ کــردوە! 
ــە ٤٠٠ ســاڵ دامــەزرا  ــە دینێــك بــەر ل ــر بــوو بێــت! هەروەهــا ماقول ــە ٥٠٠ زیات ئاخــر تەنهــا پاســەوانی تایبەتــی لەوانەیــە ل
ــان و هیــچ جــۆرە عیبادەتێکــی  ــاوداری دینەکــە و کتێبێکــی زانای بێــت هیــچ پەرســتگایەك و کتێبێکــی پیــرۆزی و زانایەکــی ن
ــاو ئــەو هەمــوو دوژمنانــەی، بــەو الوازیــەوە ملیۆنەهــا  ــه شــتی پــێ نەکــراوە، کــە لەن ــە قــەد بەهائوالل ــارە ب نەمابێــت؟! دی

شــوێنکەوتەی هەیــە!
ئەکبــەر وەك هــەر مرۆڤێکــی دیموکراتخــوازی ســێکیوالر مامەڵــەی هەمــوو دینەکانــی کــردوە بــە یەکســانی، و لــە زۆر لــە بۆنــە 
ــی یەکســان  ــە هاواڵت ــۆ بوون ــان کێشــێ ب ــەواوی ڕای ــە ت ــەژداری دەکــرد، چونکــە دەیویســت ب ــدۆس ب و ڕێوڕەســمەکانی هین
لــە مەملەکەتەکــەی، چونکــە پێشــر زۆر ســتەمیان لــێ دەکــرا. نــەك هــەر ئەوەنــدە بەڵکــو هەتــا بــۆ خاتــری ڕاکێشــانی دڵــی 
کەمینەیەکــی زەردەشــتی، پشــتێنی ئایینــی زەردەشــتیانی دەبەســت! هــەر لــە پێنــاو ڕاکێشــانی دڵــی کەمینەیەکــی دینــی ڕاو 

کردنــی لەخــۆی قەدەغــە کــرد!
ــی  ــە دینییەکان ــە بۆن ــەن ل ــەژداری دەک ــکا ب ــەرۆکی ئەمری ــا و س ــەدا و بەریتانی ــی کەن ــەرۆک وەزیران ــتا س ــۆن ئێس وەك چ
موســڵامنان و دینەکانــی تــر، ئەکبــەر زۆر لەوانــە ســێکیوالر و دیموکراتــی تــر بــوو هەتــا تــا مــرد وەك هــەر هیندۆســێک کــە 
ــوو هیــچ  ــە نێوچەوانــی دەکــرد وەک هــەر هیندۆســییەک، وای کردب ــە و خاوەنــی واڵتەکــە بــوون خاڵێکــی ڕەنگینــی ل زۆرین

ــۆ موســڵامنان! ــەوە نەکــەن ســوڵتانێکە تەنهــا ب ــر هەســت ب ــان هــەر دینیکــی ت هیندۆســیەک ی

٦



ژمارە 10
ئەیلولی ٢٠١٨  دابڕان

19

)آئین اکربی( مانای چییە؟!

ــە  ــە دینیی ــە هۆکارەکانــی ئــەو تۆمەت دەکرێــت یەکێــک ل
ئــەوە بێــت کــە وەزیــر و نووســەری نزیکــی ئەکبــەر 
ــاوی  ــە ن ــیبوو ب ــی نووس ــارك کتێبیک ــن مب ــل اب ــو فض اب
و  ئەکبــەر  مالباتــی  مێــژووی  وەك  کــە  )ئەکبەرنامــە(، 
جەاللەدینــی  کاروبارەکانــی  ڕۆژانــەی  دەســتورێکی 
ئەکبــەر بــوو، کتێبــی ]آئیــن اکــری[ بــە مانــای دەســتوری 
ئەکبــەری کــە بەرگــی ســێیەمی و دوا بەرگــی کتێبــی 
]ئەکبەرنامــە[ پێــك دەهێنــێ، ئــەو مەالیــە ســوونیانە 
ئــەو کتێبەیــان خوێندبێتــەوە، و وشــەی  بــێ ئــەوەی 
آئیــن یــان وەك ئاییــن و دیــن وەرگرتــووە، کــە لــە فارســی 
ــێواز  ــگا و ش ــری وەك ڕێ ــای ت ــن مان ــوێ چەندی ــۆن و ن ک
و دەســتور هەیــە، ئینجــا نووسەرەکەشــی ئەبــو فــەزڵ 
شــیعە بــوو، خۆشــیان پڕبــوون لــەو ئارامــی و کرانــەوە و 
ــی  ــە عەقڵیەت ــەت، چونک ــۆڕییەی مەملەک ــەڕ وش ــێ ش ب
ــاد و  ــەڕ وجیه ــە و دوای ش ــەردەم لەبارگرژیدای ــی ه دین
کێشمەکێشــی عەقائیــدی نێــوان هــەق وباتــڵ دەگەڕێــت، 
تــا خــۆی لــە کــۆڵ دنیــای پیــس وفانــی بکاتــەوە و بەســەر 
ــت!  ــە بەهەش ــۆراو بچێت ــێ چ ــن ل ــەی خوێ ــەزاران الش ه

ئەکبــەر  نایــەوە گوایــە  ئــەو هەرایەیــان لەســەر  ئیــر 
ــردوە! ــت ک ــی دروس ــی نوێ دینێک

لــە هەمــوو زانیارییەکانــی دەربــارەی آئیــن اکــری نــوورساوە دەڵێــت کــە ئــەو کتێبــە وەک دەســتورێکە بــۆ بەڕێوەبردنــی واڵت، 
دەتوانیــن بڵێیــن یەکــەم دەســتورە لــە مێــژووی ئیســام نوورسابێتــەوە. ئینجــا هەمــوو ســەرچاوەکانیش دەڵێــن مەبەســت لــە 
آئیــن اکــری: دەســتوری ئەکبــەرە، لــە تەرجەمــە ئینگلیزیەکەشــی نــوورساوە Constitution of Akbar و لــەو بەرگــە باســی 
کاروبــاری کارگێــڕی دەکات کــە لــە ســەردەمی نوێــدا پێــی دەڵێــن ڕاپۆرتەکانــی کارگێــڕی و داتــا کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەکان. 
ــی ســوپا، بەشــێکی باســی یاســا و دادگاکان دەکات، بەشــێکی باســی فەلســەفەی  ــەر، و پیاوان ــاری ئەکب ــی دەرب باســی پیاوان

هیندۆســی  و زانســت و ئــەدەب و داب و نەرێــت دەکات. 
بەشی کۆتایی باسی هەندێ لە وتە کاریگەرەکانی ئەکبەر دەکات و لەگەڵ ژیننامەی نووسەری ئەکبەرنامە ئەبو فەزڵ. 

ــاوەی  ــەڵ م ــەر دەکات، لەگ ــی ئەکب ــاوک و باپیران ــی تەیمــوری ب ــژووی ماڵبات ــە باســی مێ ــەو ئەکبەرنامەی ــی یەکەمــی ئ بەرگ
ــەر،  ــی ئەکب ــاڵەی حوکمڕان ــژووی ٤٦ س ــۆ مێ ــراوە ب ــی دووەم تەرخانک ــۆن[. کتێب ــی ]هومای ــەر[ و باوک ــری ]باب ــی باپی حوکم
لەگــەڵ باســی گەلــی هینــدۆس و دیــن و بــاوەڕ و ڕێــکار وجەژنــە ئاینیەکانیــان، لەگــەڵ مێــژووی هیندســتان! کتیبەکــە لــە ژێــر 

چاودێــری ڕۆژانــەی ئەکبــەر نــوورساوە کــە ٥٠ ســاڵ حوکمڕانــی کــرد. پێــم بڵــێ ئــەوە کــەی دینــی نوێیــە؟!
ــە مێــژووی ئیســامدا، کــە  ــە ل ــە هەی ــە جوانان ــە زیندووکردنــەوە و ناســاندنی ژیینامــەی ئــەو منوون ئێمــە زۆر پێویســتیامن ب
لەبــەر زاڵبوونــی بیــری توونــدڕەو و بارمتەکردنــی ئیســام، ئــەو ناوانــە ون دەکرێــن، ئەوەشــی باســیان کات هەملەتــی شــێواندنی 
ــی  ــی ئیســامیدا، دڵ ــە جیهان ــەوە ل ــارە نەبۆت ــا ئێســتاش دووب ــە ت ــی مێژوویی ــەر بەڕاســتی دیاردەیەک ــەن! ئەکب ــە دژدا دەک ل
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ــابخانەی  ــی قەس ــۆ ڕاگرتن ــی زۆری دا ب ــە هەوڵێک ــۆ دەدەن، ک ــاهێدی ب ــن ش ــت و دوژم ــوو دۆس ــوو هەم ــەورە ب ــدە گ هێن
دادگاکانــی پشــکنینی کەنیســەی ئیســپانی دژی موســڵامنان، نــەك بایەخــی هــەر بــۆ موســڵامن بــێ، بەڵکــو هەوڵێکــی زۆریشــی 

دا بــۆ ڕاوەســتاندنی شــەڕی مەزهەبــی نیــوان مەســیحییەکانی فەرەنســا! 
ــان  ــە شمشــێر ڕوبارێــك خوێنی ــە دەکــەن کــە ب ــا باســی ئەوان ــەکان تەنه ــژووی قوتابخان ــی مێ ــە کتێبەکان ــی ئێمــە ل ــە واڵتان ل
ــە کاتێکــدا چەندیــن مرۆڤــی مەزنــی وەك  ــە بــردووە، ل ــە کۆیل ــان وەك مەڕومــااڵت ب ــا یــەك میللەتی ــە ئەفریقی ــان ل ڕشــتوە ی

ــت! ــەر فەرامــۆش دەکرێ ــن ئەکب جەاللەدی

پەراوێزەکان:

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/12/18/424263.html  . ين ألّرومّي؟ بقلم:عزيز الخزرجي 1- حقيقة جال الدِّ
2- تاریخ مغول القبیلة الذهبیة و الهند، محمد سهیل طقوش، دار النفائس، الطبعة االولی ٢٠٠٧،  ص ١٧٩.

3- بروانە تاریخ دولة اباطرة املغول االسامیة يف الهند، د. جامل الدین الشیال استاذ التاریخ االسامي...الطبعة االولی، مکتبة الثقافة 
الدینیة، بورسعید ٢٠٠١ م

https://www.youtube.com/watch?v=xyxvux0rZs8 -4 السلطان املسلم التّقي )الذي ضّل واخرع دينا جديدا( ومازال أعداء
 اإلسام يحتفلون به حتى اآلن. ئەوە منونەیەکە لەو وتارەکانی تووندڕەوان کە تا ئەمڕۆس دژی جەاللەدین ئەکبەری دەنووسن.

/https://www.ida2at.com/invention-of-the-divine-religion-judah-between-film-and-history -5
http://tawaseen. .6- ئەو تۆمەتانە هەمووی لە وتارێکی عبدالرحمن بدوي هاتوە بە ناونیشانی: السلطان اکر و دین التوحید

com/?p=3020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9% -7

86_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
8- عامد الدين خليل ،مامح من سرية السلطان أكر ، املجلة التاريخية العراقية 1977

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%   
86_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1

Jalaluddin Muhammad Akbar: Life, Battles and Conquests -9
ttp://www.historydiscussion.net/biography/jalaluddin-muhammad-akbar-life-battles-and-conquests/3054

https://en.wikipedia.org/wiki/Ain-i-Akbari -10
11- فن املصوغات املغولية الهندية ومكانتها بني الرشق والغرب ، آمال عربيد– مكتبة دار األثار اإلسامية – الكويت 1999 ص 32 



بەهمەن تاهیر نەریامن

بۆچی پرسی کورد 
نابێتە پرسێکی 

ئیسالمی؟

ــێنێتەوە  ــە هەڵبوەش ــەو حزبان ــاردەدات ئ ــا بڕی ــی بەتەنه ــی ئێراق ــی بەعس ــاڵی ١٩٦٨، حیزب س
ــی  ــیاندا حزب ــت، لەناویش ــۆی نەبێ ــس خ ــی بەع ــە حیزب ــە ل ــدراون، جگ ــدا ڕێپێ ــە ئێراق ــە ل ک
ئیســامیی ئێراق)ئــەو حزبــەی کــە بــە پرۆگرامێکــی ئیخوانییــەوە دەی نــازی و خــۆی بــە تاکــە 
نوێنــەری هەقیقــی ئیخــوان لــە ئێراقــدا دەزانــی(، دواتــر کۆمەڵێــک لــە دەســتەی بەڕێوەبردنــی 
حزبــی ئیســامی دەگیرێــن، لــە ســلێامنی و هەڵەبجــەوە نزیکــەی پەنجــا مــەالو پیــاوی ئاینــی 
نامەیــەک دەنێــرن بــۆ دەســەاڵتی ئێراقــی و داوای بەردانیــان دەکــەن، ئــەم بەتەنگــەوە هاتنــەی پیــاوی ئاینــی کــورد لــە گیانێکــی 
ــە  ــگ و باکــی ب ــە ئیخوانییەکــەی دێتەدەن ــرا عەرەب ــە هــەر زوو لەســەر ب ــک ک ــوو، گیانێ ــەوە چاوگــەی گرتب دینی-ئایدیۆلۆژیی

زەبروزەنگــی بەعســیش نییــە. 

لە
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یەکێــک لــەو مەالیانــەی ئیمــزای لەســەر داواکــە کــردوە، مەال عوســامن عەبدولعەزیــز بووە)یەکــەم ڕابــەری بزوتنەوەی ئیســامی 
لــە کوردســتانی ئێــراق(، کەچــی لــە ١٦-٣- ١٩٨٨کــە هەڵەبجــە کیمیابــاران دەکرێــت، حزبــی ئیســامی ئێــراق، هیــچ نەبێــت وەک 
وەفایــەک بــۆ بەیاننامــەی مــەال کــوردەکان و مەالعوســامن و مــەال هەڵەبجەییــەکان، بەیاننامەیــەک لەســەر قتڵوعامــی کوردانــی 

موســڵامنی هەڵەبجــە دەرناکــەن، دژی حزبــی بەعســی عەرەبــی هاوزمانیان ناوەســتنەوە!
لــە کۆتایــی ســااڵنی هەشــتاکانی ســەدەی بیســت، کــورد، بــە گەنــج و ژن و منــداڵ و پیــرەوە ئەنفــال دەکرێــت، دنیــای ئیســامی، 
ئەگــەر پشــتگیری ســەدام حســێنیان نەکردبێــت، ئــەوا لــە ئەنفالکردنــی کــوردان بێدەنگبــون. هــەر کۆتایــی هەشــتاکان، کوردانــی 
ــە  ــت ب ــان لێشــەهیددەبێت، خاکــی کــوردان دەکرێ ــن و بەهەزارانی ــاران دەکرێ ــن ناوچــەی کوردســتان کیمیاب ــراق لەچەندی ئێ

ســومتاک، بــەرد دێتــە زمــان، کەچــی دونیــای ئیســامی نایەتــە زمــان. 
لەســەر بڕیارەکــەی ترامــپ کــە قودســی بــە پایتەختــی ئیرائیــل ناســاند، ســایتی یەکێتیــی جیهانــی بــۆ زانایانــی موســڵامن)ئەو 
ــاوە،  ــن ڕاپرســییەکیان دان ــۆ عەفری ــا ب ــی تورکی ــی داگیرکارییەکان ــدوە(، لەکات ــان مەزران ــا دای ــە ئیخــوان و تورکی ڕێکخــراوەی ک
بەناونیشــانی)ئایا جموجووڵەکانــی  دونیــای عەرەبــی و ئیســامی کاریگەرییــان هەیــە بــۆ ســەر هەموارکردنــەوەی بڕیارەکــەی 
ترامــپ دەربــارەی قــودس؟ هــەر ئێســتا دەیــان وتــار لــە ســایتەکەی دەخوێنیتــەوە لەســەر قــودس، کەچــی دێڕێــک لەســەر ئــەو 

هێرشــە ناڕەوایــە نابینیــت کــە کرایــە ســەر عەفریــن.
ــە واژۆی  ــە، هــەر زوو، ب ــی جیهانیی ــەم یەکێت ــەن ڕژێمەکــەی ئەســەدەوە هێرشــی دەکرێتەســەر، ئ ــە لەالی ــە ســوریا غۆت کــە ل
ــی ورد  ــە ٨ی ٣ی ٢٠١٨ بەیاننامەیەک ــەرزاوی(، ل ــف ق ــۆر یوس ــەرۆکەکەی دکت ــی و س ــی قەرەداخ ــۆر عەل ئەمیندارەکەی)دکت
دەردەکات و داوا لــە دنیــای ئیســامی دەکات هەینیــی تــوڕە ڕێکبخــەن و دژی ئــەم نادادییــە بوەســتنەوە، هەروەهــا داوا لــە 
ڕێکخــراوە خێرخوازییــەکان دەکات بەهانــای غۆتــەوە بچــن. هــەر هەمــان ڕۆژ لــە پارێــزگای )کانــدی( لــە واڵتــی رسیانــکا لــە 
ئەنجامــی ملمانێــی نێــوان بوزییــەکان و موســڵامنەکانەوە، چەنــد دوکان و مزگەوتێــک بــەر هێرشــکەوتن، هــەر زوو قەرەداخــی 

ــە بیــر نــاکات و بەیاننامــەی مەزڵومێتــی موســڵامنان دەخاتــەڕوو)١(. ئــەوە ل
لــە ئێســتادا بەهاوکاریــی ٢٥ هــەزار لــە داعــش و بــەرەی نــورسەو ئیخــوان نــاو شــاری عەفرینیــان داگیرکــردوە و بــە هــەزاران 
ئاوارەبــون و ســەدان ڤیدیــۆی قەتوڵعامــی خەڵکــی ســڤیل دەری دەخــات چ وەحشــیگەرییەک دژی خەڵــک و پیــرو ژن و منداڵــی 
عەفریــن بەڕێوەچــوە و دەچێــت. نــە ڕێکخراوەکــەی قەردەاخــی ورتــە لــە دەمــی دێتــەدەر و نــە ڕێکخــراو و واڵتێکــی ئیســامیی 

ســەرکۆنە-تەنها ســەرکۆنە-ی ئــەم قەتڵوعامــە دەکــەن! ئەردۆغانیــش بــەم کارەی دەســتنوێژی تەقــوای ناشــکێت.
هەر لە ٢٦-٢٨- یەنایەری ٢٠١٨ لە مالیزیا ئەم یەکێتییە کۆنگرەیەک دەبەستێت بەناونیشانی)قودس ناسنامەی ئوممەتە(. 

لــە ٦-٢-٢٠١٨ ئەمینــداری ئــەم ڕێکخــراوە و ســەرۆکەکەی پێکــەوە بەیاننامەیــان دژی ســوریای بەشــار ئەســەد دەرکــرد و یــەک 
دێڕیــان لەســەر عەفریــن نــەوت)٢(. 

ــان و ســەدان حــزب و ڕێکخــراو  ــە کێشــەیەکی ئیســامی و دەی ــە خێرایــی دەبێت ــە میامنــار، هــەر زۆر ب ــگاکان ل کێشــەی ڕۆهین
ــەر دەردەکات و داوای  ــەی لەس ــەر زوو بەیاننام ــراوە ه ــەم ڕێکخ ــەن. ئ ــەر دەردەک ــەی لەس ــامی بەیاننام ــەزراوەی ئیس و دام

ــەم کێشــەیە)٣(. ــۆ ئ ــا دەکات ب ــە موســڵامنانی دونی پشــتگیری ل
لــە تورکیــا کاتێــک کودەتــا دژی ئــەردۆگان دەکرێــت، هــەر زوو دکتــۆر عەلــی قەرەداخــی بــۆ پشــتگیری لــە ئەردۆغــان دەگاتــە 
ــا  ــت کودەت ــی دەزانێ ــە حەرام ــە دەردەکات و ب ــڵامن بەیاننام ــی موس ــۆ زانایان ــی ب ــی جیهان ــراوی یەکێتی ــوڵتان و ڕێکخ الی س
بەرانبــەر حاکمێکــی شــەرعیی بکرێــت و بــە یەکێــک لــە گوناهــە گــەورەکان ســەیری دەکات)٤(. و قەرزاویــش دەی گوت:)خــوا 

ــن()٥( ــە پشــتی ئەردۆغان ــل و فریشــتەکان ل و جوبرەئی
لــە ســینا هێرشــدەکرێتە ســەر ســوپای میــری، ئــەم ڕێکخــراوە لەبیــری نــاکات و دوای ناخــات دژی هێرشــەکە و بــۆ بەرگــری لــە 

ســوپای میــری بەیاننامــە دەردەکات.
لەســەر کێشــەیەکی سیاســی نێــوان هۆڵەنــدا و تورکیــا، کــە هۆڵەنــدا پێشــوازی لــە دوو وەزیــری ئــەو واڵتــە نــاکات کــە چوبــون 
بــۆ پڕوپاگەنــدەی حزبــی، لەکاتێکــدا ئــەم بابەتــە تــەواو سیاســییە و دورو نزیــک پەیوەندیــی بــە دینــەوە نەبــوە، کەچــی ئــەم 

ڕێکخــراوە دەی کات بــە پرســێکی دینــی و بــە بەیاننامــەی پشــتگیری دەســەاڵتی سیاســی تورکیــا دەکات)٦(.
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داواکارییەکی مەالکانی کوردستان بەناوی )زانایانی 
سلێامنی و هەڵەبجە پشتگیری وەبیرهێنانەوەکەی 

حزبی ئیسالمی ئێراقی دەکەن(

مەجلسی فەتوای ئیسالمیی سوریای لە 2٨ی شوباتی 201٨ فەتوایەکی لەم شێوە 
دەردەکات

هــەر لــە تورکیــا لەســەر تەقاندنەوەیەکــی یانــەی شــەوانە، کــە بەبۆنــەی ســاڵی نوێــی ٢٠١٧ەوە ڕێکخرابــوو، ئــەم ڕێکخــراوە دینییــە 
دێــت و ســەرکۆنەی ئــەو کارە تیرۆرســتییە دەکات. لەســەر کەنارکردنــی قەتــەر بەیاننامــە دەردەکات و ئــەو دەنگدابڕینــە بــە حــەرام 

دەزانێــت)٧(.
تەنانــەت بەیاننامەیــان لەســەر کەیســی تاکــە کــەس دەرکــردوە، هــەر بــۆ منونــە، بــۆ گرتنــی هــەردو بانگخــواز ســلێامن عــۆدە و یوســف 

قــەرزاوی بەیننامەیــان دەرکــردوە.
ــەو پرســانە خســتۆتەڕوو.  ــۆ ئ ــان ب ــە ئیســامیی کــراون، بەســۆزی دینــی خــۆی، هــەر زوو پشــتگیری خۆی ــەو پرســانەی کــە ب کــورد ل
ــاری  ــەدان وت ــتان س ــامییەکانی کوردس ــەت ئیس ــامی و تەنان ــەیەکی ئیس ــە کێش ــک دەبێت ــنە و هەرس ــەی بۆس ــەوەدەکان کێش ــە ن ل
ــای  ــەی دنی ــووە قیبل ــی بب ــادی ئەفگان ــتاکانیش جیه ــاو هەش ــی حەفت ــە کۆتای ــی! ل ــامییەکەیان نووس ــە ئیس ــۆ پرس ــان ب کڕوزانەوەی
ئیســامی و بــە مــاڵ و حــاڵ و بــاڵ پشــتگیرییان لێدەکــرد، چەندیــن کــورد لــەو جیهــادەدا بەکوشــن دران و ئیســامیی هەبــوو مناڵەکانــی 
ــزب و  ــزو ح ــردوە و وەک هێ ــدا ک ــدارییان تێ ــاد بەش ــوردان وەک جیه ــتین ک ــێکی وەک فەلەس ــار. پرس ــەززام و حیکمەتی ــا ع ناودەن
ڕێکخــراوەو تاکیــش لەمێــژە بــە خەســتی و ســەختی بەرگریــان لــەم پرســە کــردوە. کــورد لــە کوردســتان شــین بــۆ قــودس دەکــەن، هێــزە 
ئیســامییەکان خۆپیشــاندانیان بــۆ غــەزە و پشــتگیری غــەزە دەردەبــڕی و ســەدان کــەس لە هەولێــری پایتەخــت دژی حیسارخستنەســەر 
غــەزە، بــە ئامادەیــی ســەدان مــەال و بەهەڵکردنــی ئــااڵی بزوتنــەوەی حەمــاس و فەلەســتین پشــتگیری بــۆ ئــەو پرســە دەردەبــڕن)٨(. 
کەچــی غەزەییــەکان ئەمــە نابینــن و تــەواو بــە پێچەوانــەوە، دوعــای خێــر بــۆ ســەرکەوتنی ئەردۆغــان لــە عەفریــن دەکــەن)٩(. خالــد 
مەشــعەل لــە داگیرکاریــی عەفریــن لەالیــەن تورکیــاوە خالــد مەشــعەل دەڵێــت ســەرکەوتن لــە عەفریــن منونەیەکــە بــۆ ئیــرادەی تورکیــا!
ــە ئێســتادا  ــەوە، ل ــەک هــەر ئ ــردوە. ن ــەک بەیاننامــەی لەســەر دەرنەک ــەواودەکات، ی ــی ســەدەیەک ت ــورد وا تەمەن کەچــی پرســی ک
بەشــەڕێکی خوێنــاوی و نابەرانبــەر ســوپاکەی ئەردۆغــان عەفرینــی داگیرکــردوە و دەوڵەتــی تورکیــا وەک باغی)ئــەم زاراوە قورئانییــە 
بــە مەبەســت بەکاردێنــم، چونکــە لــەم دۆخــەدا تورکیــا باغییــە و ئایەتــی نــۆی ســورەتی حجــرات دژی داگیرکــەر دابەزیــوە()١٠( هاتــوە 
و ســنوری واڵتێکــی دراوســێی دەبەزێنێــت و دەیەوێــت داگیــری بــکات. کەچــی ئــەم ڕێکخــراوە، یــەک بەیاننامــە لەســەر ئــەو پرســە 
دەرنــاکات، بگــرە بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ، دکتــۆر عەلــی قەرەداخــی پشــتگیریی ئــەوە دەکات تورکیــا مافــی خۆیەتــی ســنورەکانی 

خــۆی بپارێزێــت.
پرســیارەکە ئەوەیــە ئــەم بێدەنگییــە کوشــندەیە بەرانبــەر پرســی کــوردان لەنــاو دنیای ئیســامیدا لەپــای چییە؟ پرســێکی ئەوەنــدە گەورە 
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و ماڵوێرناکــەر، ئایــا ئەوەنــدە ناهێنێــت ئــەم ڕێکخــراوە، کــە 
ئەمیندارەکــەی کــوردە، بەیاننامەیەکــی لەســەر دەربــکات و 

پشــتگیری بــکات؟
 وەاڵمی ئەم پرسیارە، دەبێت بەچەند خاڵێک بدرێتەوە:

دەوڵەتــی  چــوار  بەســەر  کوردســتان  خاکــی   -١
ــووە،  ــەش ب ــا( داب ــران، تورکی ــراق، ئێ ــوریا، ئێ موسڵامندا)س
ئــەم واڵتانــە ناســیۆنالزمی هــەر یەکەیــان شــێلراوە بــە 
فاشــیزم و هەرگیــز دان بەکێشــەی کوردســتانبوونی بەشــێک 
لــە خاکەکەیانــدا نانێــن، بەپێچەوانــەوە، تــەواو نکوڵیــی 
ــە  ــە(. وات ــان  و ڕوون ــی ئاس ــە وەاڵمێک ــەم وەاڵم لێدەکەن)ئ
ــی  ــوو پرس ــان ب ــە ئاس ــامی نەبوونای ــەکان ئیس ــەر واڵت ئەگ
کــورد لــە دنیــای ئیســامی و الی ئیســامییەکان بــە ئیســامی 

ــە. بکرای
ــاری  ــی و کۆم ــی و تورکی-ئەردۆغان ــیۆنالزمی عەرەب ٢- ناس
ئیســامیی بەتــەواوی لەگــەڵ ئیســامی شەریعەتی-ئوســوڵی 
شــێلراون و توانیویانــە مۆدێلێــک لــە ئیســام بەرهەمبهێنــن 

کــە بەرگریــی لــە ڕۆحــە پاوانخوازەکــەی ناســیۆنالیزمەکەیان بــکات، ئیســامی شەریعەتی-ئوســوڵی ئیســامێکی ڕواڵــەت بینــە 
ــی  ــەکان دڵ ــە دینیی ــی تقوس ــتور و جێبەجێکردن ــەرچاوەی دەس ــی وەک س ــاکان و دانپێدانان ــە یاس ــن ل ــەوەی دی و بەجێکردن
ئاودەخواتــەوە، هــەر تاکێــک یــان هــەر حــزب و حکومەتێــک دانــی بەمانــەدا نــا، بــە ئاســانی چاوپۆشــی لــە بەهــا مرۆییەکانــی 
ــەوەی  ــەر ئ ــا لەب ــاییە. ج ــەوە ئاس ــی، بەالی ــتی...( پۆش ــان و ژینەگەدۆس ــگوزەرانی، ژی ــانی، خۆش ــەروەری، یەکس وەک )دادپ
ــن  ــی عەفری ــا وەک باغ ــەوە، ب ــە پێش ــی دێت ــێکی دین ــان وەک کەس ــن ئەردۆغ ــە دەبین ــامی،  ک ــای  ئیس ــامییەکانی دونی ئیس

ــاوی ڕێــی خــوا. ــد و پی ــە موجاهی ــە ئاســانی دەکــەن ب ــە ب ــەو باغیی ــکات، ئ داگیرب
ئەگــەر  ئەخاقــی،  نــەک خوێندنەوەیەکــی  ئێســتا خوێندنەوەیەکــی شەریعەتی-ئوســوڵییە،  ئیســام  بــۆ  ٣- خوێندنــەوە 
خوێندنەوەیەکــی ئەخاقــی بــۆ ئیســام بکرایــە ڕەنگــە ئێســتا موســڵامنەکان پشــتگیریان لــە  گەلێکــی وەک کــورد بکردایــە کــە 
گەلێکــی زوڵملێکــراو و )موســتەزعەف(ە، بــەاڵم خوێندنــەوەی شــەریعەتی بــۆ ئیســام ئــەم زوڵمــەی لــە کوردســتانییەکان کــراوە 
نابینێــت، ئــەوە نابینێــت کوردســتانییەکان لــە مێــژوی نوێــدا چ ســتەمێکیان لێکــراوە، بــەاڵم ئــەو چــاوەی تەنهــا کوفــر و ئیــامن 
بــە پێودانگەکانــی خــۆی دەبینێــت بەئاســانی تەکفیــری هێزێکــی وەک هێــزی ســوریای دیمۆکرات)قســد( دەکات، چونکــە گوایــە 
هاوکاریــی ئەســەد دەکات، بۆیــە بەئاســانی مەجلســی فتــوای ئیســامیی ســوریای فەتــوا لــە دژیــان دەردەکات و بــە کافــر ناویــان 

دەبــات، هاریکاریکردنــی ئەردۆگانیــش بــۆ داگیرکردنــی عەفریــن بــە هاریــکاری لەســەر چاکــەو خواپەرســتی ناودەبــات)١١(.
٤- یەکێکــی تــر لــە کێشــەکانی ئیســامی شەریعەتی-ئوســولی ئەوەیــە بەردەوام ئیســام لــە بیرکردنــەوەی مرۆڤدۆستانە)االنســنة-

humanism( دوردەخاتــەوە و تەنهــا الی ئــەو ئــەو گروپــەی فیرقــە ناجییەکــەی ئــەو گرنگــە بــن و بژیــن، ئیــر ئەوانــی تــر و 
ئــازاری ئینســانە چەوســاوەکانی دەوروبــەری نابینێــت، یــان ئەگــەر بیشــی بینێــت بــۆ ئــەو هیــچ بایەخێکــی نییــەو بــە ئاســانی 
ــن  ــەوە دەکەی ــر ئەمــڕۆ بەئاســانی هەســت ب ــني أيديهــم ســاملني(. ئی ــا مــن ب دەڵێت:)اللهــم ارضب الظاملــني بالظاملــني واخرجن
ــا  ــە ت ــە ئێم ــەر بۆیەش ــەوە و ه ــن دورکەوتۆت ــەی دی ــە گەردونییەک ــە پەیام ــد ل ــولی چەن ــامی شەریعەتی-ئوس ــاری ئیس گوت
ئەمــڕۆ بەیاننامەیەکــی دەوڵەتێکــی ئیســامی، حزبێکــی ئیســامی، ڕێکخراوێکــی ئیســامی، دامودەزگایەکــی ئیســامی نابینیــن و 

نابیســتین کــە بەرگــری لــە مەزڵومێتــی کوردســتانییەکان بــکات.
ــە  ــەو ئیســامەیە ک ٥- ئیســامی شــەریعەتی- ئوســولی بەرسوشــتی خــۆی ئیســامی سەردەســتەکان و ئیســامی دەســەاڵتە، ئ
لــە مێــژوی خۆیــدا لەســەردەمی ئومەییەکانــەوە تــا دەگات بــە عەباســی و مەمالیــک و عوســامنییەکان و ئەمــڕۆش، ئیســامی 
ــال  ــە ســعودییە پشــتی ئ ــە ئیســام ل ــە ل ــەم مۆدێل ــتەمکاردا، لەئێســتادا ئ ــەڵ دەســەاڵتی س ــوە لەگ ــتوپەنجەنەرمکردن ب دەس

ئیسالمییەکانی کوردستان نەیان توانیوە یەک 

ڕێکخراو یان دەزگا، یان حزبی ئیسالمی 

قەناعەت پێبکەن کە پشتگیری کێشەی 

کورد بکەن، بەڵکو بەپێچەوانەوە، لە 

ئێستادا دوای بەهاری عەرەبی، بەتەواوی 

دەیان بەیاننامەی ئەوان لە دژی کورد و 

کوردستانییەکان دەبینین
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سیســی  عەبدولفەتــاح  پشــتی  ئەزهــەر  و   ســعود 
ئەردۆغــان  پشــتی  تورکیــا  ڕەســمیی  ئیســامی  و 
ــە  ــووە ک ــەاڵت ب ــامەی دەس ــەم ئیس ــەر ئ ــت، ه دەگرێ
و  زنجییــەکان  وەک  ڕەشــوڕوتەکانی  بزوتنــەوەی  دژی 
ــر  ــە کاف ــەوە و ب ــە بۆت ــی قەرامت ــەوەی جوتیارەکان بزوتن
ــاوی بــردوون. بۆیــە ئــەم ئیســامە هەرگیــز  و زەندیــق ن
دژی دەســەاڵتدارەکانی ناوەســتێتەوە تــا بەرگریــی لــە 

بــکات. کوردســتانییەکان  ســتەمدەیدەیی 
ئــەوەی گرنگــە لەڕابــردودا ئیســامییەکانی کوردســتان 
دەیــان وت لــە ئاســتی سیاســیدا بــۆ کێشــەی کــورد 
پێویســن، چونکــە هــەر ئەوانــن دەتوانــن کێشــەی ڕەوای 
ــن،  ــان بگەیەن ــە ئیســامییەکانی برای ــی کوردســتان ب گەل
ــەاڵم  ــە، ب ــان نیی ــەی ئەوانی ــە دینیی ــەم زمان ــر ئ ــی ت ئەوان
ئیســامییەکانی  ئەوەیــە  ڕوونــە  ئێســتا  تــا  ئــەوەی 
ــان دەزگا،  ــراو ی ــەک ڕێکخ ــوە ی ــان توانی ــتان نەی کوردس
یــان حزبــی ئیســامی قەناعــەت پێبکــەن کــە پشــتگیری 

ــە  ــەوان ل ــان بەیاننامــەی ئ ــەواوی دەی ــە ئێســتادا دوای بەهــاری عەرەبــی، بەت ــەوە، ل کێشــەی کــورد بکــەن، بەڵکــو بەپێچەوان
دژی کــورد و کوردســتانییەکان دەبینیــن، وەک ئــەو بەیاننامەیــەی ئەزهــەر دژی ڕیفراندۆمەکــەی کوردســتان دەری کــرد، تێیــدا 
تەنانــەت مــاف بــە کــوردەکان نــادات هــەر ناویشــیان ببــات و بــە دەســتی ئیرائیــل و ئەمریــکای دەبینێــت بــۆ پارەپارەکردنــی 

ــەن)١٢(.  ــدۆم دەک ــامی ڕیفران ــای ئیس دونی

پەراوێزەکان:

.)http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=3818( :القره داغي يدين ويستنكر بشدة ما يتعرض له املسلمون يف رسيانكا)1
.)http://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=8296 :2(لەم لینکەوە بەیاننامەکەیان ببینە

.)http://iraq-amsi.net/ar/96881 :3(لەم لینکەوە بەیاننامەکەیان دەبینیت
.)http://ar.rasanews.ir/detail/News/422801/3 :4(لەم لینکەوە بەیاننامەکە ببینە

.)http://www.turkpress.co/node/31985 :5(لێرەوە بەیاننامەی پشتگیریکردنەکە ببینە
https://www.youtube.com/watch?v=wU3cC0U3j0A :6( لەم لینکەوە چاوپێکەوتنەکەی قەرزاوی ببینە

.)https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/08/iums-azhar-qatar(: :لێرەوە بەیاننامەکە ببینە)٧
.)https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/08/iums-azhar-qatar( :لێرەوە بەیاننامەکە بیینە)٨

https://www.facebook. غــەزە:  لــە  پشــتگیری  بــۆ  جەمــاوەری  خۆپیشــاندانێکی  لــە  ببینــە  کــوردان  پشــتگیری  ٩(لێــرەوە 
.com/100007428464884/videos/pcb.2033051476952448/2033045626953033/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100007428464884/ :١٠(لێــرەوە پشــتگیرییەکانیان بــۆ هێرشــەکان بەنــاوی چڵــە زەیتونــەوە ببینــە
videos/pcb.2033051476952448/2033045636953032/?type=3&theater

١١(٢(الحجــرات، ئایەتــی ٩،  َوإِن طَائَِفتـَـاِن ِمــَن الُْمْؤِمِنــنَي اقْتَتَلـُـوا فَأَْصلُِحــوا بَيَْنُهــاَم ۖ فـَـِإن بََغــْت إِْحَداُهــاَم َعــَى اأْلُْخــَرٰى فََقاتِلـُـوا الَِّتــي تَبِْغــي 
َحتَّــٰى تَِفــيَء إَِلٰ أَْمــِر اللَّــِه ۖ فـَـِإن فـَـاَءْت فَأَْصلُِحــوا بَيَْنُهــاَم ِبالَْعــْدِل َوأَقِْســطُوا ۖ إِنَّ اللَّــَه يُِحــبُّ الُْمْقِســِطنَي )9(.

12(بڕوانە فەتواکەی ئەزهەر دژی ڕیفراندۆمەکەی کوردستان:
-https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201710021026517566العراق- کردستان-استفتاء-بیان-االزهر/

ئیسالمی شەریعەتی- ئوسولی بەرسوشتی 

خۆی ئیسالمی سەردەستەکان و ئیسالمی 

دەسەاڵتە، ئەو ئیسالمەیە کە لە مێژوی 

خۆیدا لەسەردەمی ئومەییەکانەوە تا دەگات 

بە عەباسی و مەمالیک و عوسامنییەکان و 

ئەمڕۆش، ئیسالمی دەستوپەنجەنەرمکردن 

بوە لەگەڵ دەسەاڵتی ستەمکاردا



خەرسەو مەحمود

خەیاڵگەی ئاینیی؟!

یان
ئەقڵی ئاینیی
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زانســتینەبوونی مامەڵەكردنــی ئێمــە لەگــەڵ ئاینــدا لەســەرێكەوە، لــە ســەرێکی 
تریشــەوە دواكەوتوویــی هۆشــیاریی فیكرییــش؛ وایــان كــردووە لەخوێندنــەوە و 
ــەری  ــی و كاریگ ــەوەی ئەقاڵن ــان )بیركردن ــە( ی ــڵ و خەیاڵگ ــدا، )ئەق ــی ئاین ڕاڤەكردن
ــی و  ــی ئاین ــەی دەق ــەو دەم ــن. ئ ــر بكەی ــەڵ بەیەك ــە( تێك ــۆزگەراو خەیاڵئامێزان س
فــەزای كاریگەریــی ئایندارانــە، هەســت و نەســتامن دەهەژێنــن و كاردەكەنــە ســەر ســۆزو خەیاڵــامن، وا گومــان دەبەیــن كــە ئەو 
كاریگەرییــە كەوتۆتــە ســەر ئەقــڵ و مەڵبەنــدی بیركردنەوەمــان. ئــەوە ڕاســتە كــە دروســتبوونی گۆڕانكاریــی لەهەرێمی هەســت 
و نەســتدا لەهەمــان كاتــدا گۆڕانكاریــی لەجــۆری بیركردنەوەشــدا بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت، بــەاڵم ڕیشــەو بنەمای ڕاســتەقینەی 
كاریگەریــی و بیركردنەوەكــە، ســۆزگەرایانەو خەیاڵیانەیــە. بەگوزارشــتێكی دیكــە، كاریگەریــی بەهێــزو هەژموونگەرانــەی ســۆزو 
ــدەدا  ــەم نێوەن ــردەكات، ل ــی داگی ــی مــرۆڤ بەتەواوی ــەری بوون ــە كارەكت ــۆ ســەر هەســت و نەســت بەچەشــنێكە ك ــاڵ ب خەی
خاوەنەكــەی واگومــان دەبــات كــە ئــەوەی گۆڕانكاریــی بەســەردا هاتــووە بــەر لەهەرشــتێك و، زیاتــر لەهــەر شــوێن و بەشــێكی 

دیكــە، بریتییــە لــە چۆنیێتــی بیركردنــەوە و مەڵبەنــدی پڕۆســەی ئەقڵكاریــی لەمرۆڤــدا.

زاراوەی »ئەقڵی ئاینی« چی دەگەیەنێت؟

لێــرەدا ڕەنگــە ئــەم پرســیارە بێتــە پێشــەوە: ))ئــەدی ئەقڵــی ئاینیی چییــەو چــی دەگەیەنێــت؟((، لەوەاڵمــدا دەڵێین: بەڵێ ڕاســتە، 
وەكچــۆن زاراوە یــان دەربڕینــی ))ئەقڵــی زانســتی(( یــان ))ئەقڵــی لۆژیكــی  یاخــودا بیركردنــەوەی لۆژیكیانــە(( بەكاردەهێرنێــت، 
بەهەمــان شــێوە زاراوەی ))ئەقڵــی ئاینی((شــامن هەیــە. بــەاڵم ئێمــەش لەهەنــاوی ئــەم وەاڵمــەوە پرســیارێكی دیكــە بەرهــەم 

دەهێنیــن، یــان وەاڵمەكــەی دەخەینــەوە بــەر پرســیار: 
ئایــا مەبەســت لــە ))ئەقڵــی ئاینــی((، ))ئەقــڵ(( بەمانــا ڕاســتەقینەكەی دەگەیەنێــت، یــان جۆرێــك لەتێگەیشــن و بیركردنــەوە 
ــەوەی  ــو ئ ــەوە دوورە، بەڵك ــڵ خۆی ــتەقینەی ئەق ــتەوخۆو ڕاس ــكاری و كاری ڕاس ــەی ئەقڵ ــدا لەپڕۆس ــت كەلەبنەڕەت دەگەیەنێ
لەڕاســتیدا لــەم ڕووەوە كاردەكات و چاالكیــی خــۆی ئەنجــام دەدات ))ئەقــڵ و توانــای ڕاســتەقینەی بیركردنــەوە و مەڵبەنــدی 
لێكدانــەوە و تێڕامــان و بەرهەمهێنانــی لۆژیكــی و ئەقڵــكاری نییــە((، بەڵكــو هێــزی عاتیفــەو هەژموونــی خەیاڵكاریــی و زاڵبونــە 
بەســەر ئیحساســدا، ئــەم كاریگەرییەشــە دواتــر لەســەر ئەقــڵ و بیركردنــەوە ڕەنگدەداتــەوە، بــەاڵم ڕەنگدانەوەكــە بەوچەشــنە 
ــەوە دەخــات،  ــڵ لەبیركردن ــك لەجــۆرەكان ئەق ــەوە، بەڵكــو بەجۆرێ ــی بیركردن ــی تایبەت ــە ســەر چاالكییەك ــڵ بخات ــە كەئەق نیی
ــە  ــردەكات، هەربۆی ــكاری داگی ــای ئەقڵ ــتەقینەو توان ــەوەی ڕاس ــتیەكە، بیركردن ــە نەس ــاڵ و كاریگەریی ــە و خەی ــرەدا عاتیف لێ

ــەدا!  ــی و ئەقڵكاران ــی لۆژیكی ــی لەپڕۆســەیەكی تایبەت ــی چاالكی ــە خاوەن ســەرەنجامیش خاوەنەكــەی وا هەســت دەكات بۆت
هــۆكاری ئــەم چەشــنە لەبیركردنــەوە نــا لۆژیكییــە، یــان گەیشــن بــەم ئەنجامــە نائەقاڵنییــە، ئەوەیــە كــە خاوەنەكــەی لەبنەڕەتدا 

بەپڕۆســەی ئەقڵكاریــی ئاشــنا نەبــووە، لەلۆژیكــی زانســت و ئەقڵــەوە دوور بــووە. دەكــرێ بەدەربڕینێكــی دیكــە بڵێین: 
ئەقڵــی خاوەنەكــەی لەدۆخــی پێــش بیركردنــەوەی لۆژیكیــی و بــەر لەخســتنەگەڕی ڕاســتەقینەی تواناكانــی خــودی ئەقــڵ خــۆی 
ــاڵ  ــۆز و خەی ــەردا س ــۆن لەبەرامب ــیوە، وەكچ ــی نەناس ــتا ئەقڵ ــەو هێش ــە ئ ــاوە. وات ــی ژی ــە بەرهەمەكان ــن ل ــوود وەرگرت و س
ــان  ــۆڕدەكات، ئەركەكانی ــان ئاڵوگ ــان دەكات و جێگاكانی ــەڵ بەیەكری ــانی تێك ــەوە بەئاس ــیوە، لەبەرئ ــەر نەناس ــی ه و نەستیش

ــان هەریــەك شــن. ــەو گومانــەدا دەژی كــە هەمووی ــان ل پێچەوانــە دەكاتــەوە، ی
لێــرەوە كاتێــك الی مرۆڤــی ئاینــداری تەقلیــدی بــاس لەئەقــڵ یــان بیركردنــەوەی كەســێك دەكرێــت كەئاینــدار نییــە، دەگوترێــت 
ــە  ــە؛ كەوات ــە نیی ــی ئایینان ــت و خەیاڵ ــەو نەس ــی عاتیف ــی خاوەن ــەی مادامەك ــدا دەژی، بەومانای ــان لەوەهم ــە ی ــی نیی ئەقڵ
ئەقڵیشــی بوونــی نییــە یــان الوازو هەڵــەكارە، لەبەرامبەریشــدا بەبیركردنــەوەی ســۆزگەرایانەی كەســانی ئاینــدار الی خاوەنەكانی 

دەگوترێــت بیركردنــەوەی ڕاســتەقینەی ئەقاڵنــی و زانســتی!

پێشەكی
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ئەقڵ بە مانا زانستی و لۆژیكییەكەی 

یان جەماوەری و میللییەكەی؟

ــی  ــڵ و دڵ(، یاخــود چاالكییەكان ــن )ئەق ــان وەك دەڵێ ــڵ و ســۆز ی ــە ئەق ــەوەی ك ــە ل ــەم قســانە نكووڵیكــردن نیی مەبەســت ل
نەســت لەگــەڵ بیركردنــەوە و تێڕامانــی قــووڵ، لەبناغــەداو لەڕیشــە قووڵەكانیــدا یەكدەگرنــەوە، كەئەمەیــان بابەتێكــی دیكەیــە، 
بەتایبەتیــش لــەو ســۆنگەیەوە كــە ئــەم پەیوەندییــە یــان قووڵــی ڕیشــەی هەردووكیــان و بەیەكگەیشــتنەوەیان، كاتێــك بــەدی 
دەكرێــت، كەلەپــاڵ هێــزی نەســت )خەیــاڵ و ســۆز( دا )ئەقــڵ( یــش هــەر چــاالك بێــت و ئاشــنابێت بەپڕۆســە ڕاســتەقینەكانی 

خــۆی و بازنــە جیاكراوەكــەی.
ــیدا،  ــتیبوون و نائەقاڵنیبوونیش ــەڵ نازانس ــی، لەگ ــەوەی ئاین ــە بیركردن ــن ك ــەوە، دەڵێی ــتیانەتر زاراوەكان جیابكەین ــەر زانس گ
جۆرێكــی تایبەتــە لەبیركردنــەوە، واتــە ئەقڵیەتێكــی تایبەتــە )مێنتاڵێتیەكــی تایبــەت(، بــەاڵم لــەدەرەوەی بیركردنــەوەی لۆژیكــی 
ــەوەی ڕاســتەقینەی  ــە دەرەوەی بیركردن ــی بخرێت ــەوەی ئاین ــن و بیركردن ــردووە ئای ــەم ڕاســتیەش وایك ــی. ئ ــۆدی و بابەت و میت
زانســتی و لۆژیكییــەوە، بــەاڵم بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی كــە لەالیەكــەوە بیركردنــەوەی ئاینــی دژو پێچەوانــەی بیركردنــەوەی 
ــی  ــت و لۆژیك ــی زانس ــەی لۆژیك ــاواز لەخان ــی، جی ــەربەخۆی خۆیەت ــەی س ــی خان ــو خاوەن ــە، بەڵك ــی نیی ــتی و مەنتیق زانس

ــی. ــی و بابەت ــەوەی میتۆدی بیركردن
لەالیەكــی دیكەشــەوە، مەبەســت نەفیكردنــی ئــەو بازنەیــە نییەكــە بــە )بیركردنــەوەی ئاینــی( یــان فــەزای تێڕوانینــی ئاینــی، 
نــاوزەد دەكرێــت، بەڵكــو ئــەم فــەزا ئاینیــەش خاوەنــی بوونــی خۆیەتــی. هەروەهــا باشــر وایــە بیركردنــەوەی ئاینیانــە بەجۆرێــك 

لەوێناكردنــی ئاینیانــە یــان جیهانبینــی تایبەتــی ئایدیاڵیانــە )میســالیانە( نــاوزەد بكەیــن.
كەواتــە بــۆ ناســین و جیاكردنــەوەی ئەقڵیەتــی ئاینــی، كەجۆرێكــە لــە )مێنتاڵێتــی(، پێویســت بــە ناســاندنی )مێنتاڵێتــی ئاینــی( و 
جیاكردنــەوەی لــە ئەقڵــكاری زانســتیی و لۆژیكــی دەكات، لــەم بارەیــەوە نوســەر و وەرگێــڕی نــارساوی عــەرەب )خلیــل ئەحمــەد 

ــل( دەڵێت: خلی
ــگای  ــە ڕێ ــە ل ــی( بریتیی ــە )مێنتاڵێت ــەو ڕووەوە ك ــە، ل ــاك نیی ــی ت ــان ئەقڵ ــاك ی ــی ت ــة( ئەقاڵنیەت ــە: الذهنی ــی )العقلی ))مێنتاڵێت
كۆمــەڵ )ڕێبــازی كۆمــەڵ( لەئەدەبــی ژیانــی و ڕەوتــی كۆمەاڵیەتــی و بیركردنــەوەی میســالییانەی گشــتی خۆیــدا. بریتییــە لــە 
ئەقڵــی كۆمــەڵ یــان ئەقڵــی بەكۆمــەڵ – گــەر بشــێت وابڵێیــن- ، لــەو ڕوانگەیــەوە كەهــی وا هەیــە ســیفەتی ئەقــڵ لەكۆمــەڵ 

نەفیــدەكات و، بەشــێوەیەكی تایبــەت بــۆ تــاك جەختــی لەســەر دەكاتــەوە )واتــە تایبەتــی دەكات بەتاكــەوە(()١(.
ســەبارەت بــە )ئەقڵــی بیروبــاوەڕ( )یــان بیركردنــەوەی بیروباوەڕگەرایانــە(ش دەڵێــت: ))هەمــوو بیروباوەڕێــك لەچوارچێوەیەكــی 
كۆمەاڵیەتیانــەی مەعریفــەوە ســەرچاوە دەگرێــت و لەخولگەیەكــی ژیارییــدا لەدایــك دەبێــت بــە لەدایكبوونێكــی مێژووییانــەی 
ــیارییەكی  ــتی هۆش ــت لەئاس ــە گوزارش ــێوەیەكی مەعریفیانەی ــەوە، ش ــگ و پڕاكتیكەكانیی ــوو ڕەن ــاوەڕ، بەهەم ــە. بیروب ئەقڵیان
ــە  ــدا ك ــە، لەكاتێك ــی لێكجوودای ــەرچاوە گەلێك ــی س ــەرەب خاوەن ــی الی ع ــراو دەكات. بیروباوەڕگەرای ــەی دیاریك مێژووگەران
بیروباوەڕگەرایــی ئاینیانــەی بەرهەمهاتــوو بەشــێوەیەكی ئەقڵیانــە لەگــەڵ لەدایكبوونــی ئیســام لــەڕووی كەلتــور و سیاســەتەوە، 
لەزانســتی ئاینــەوە ســەرچاوەی گرتــووە – و ڕیشەكەشــی ئەقڵــی مرۆڤــی وەحیبۆكــراوە )املوحــی الیــە(ە كەهۆشــیارە بەماناكانــی 
وەحــی. كەواتــە چــۆن زانســتی ئایــن، لەمێژووگەراییــدا، بــۆ بیروباوەڕێــك وەرچەرخێــت كــە لەنێــوان مەفهــوم و نامەفهــوم و ، 

مەعقــول و نامەعقولــدا بێــت و بچێــت.؟))٢((.
ــە ئەقاڵنــی و  ــە ئــەو ڕاســتییەی كەئــەوەی دەقــی بنەڕەتــی ئاینــی )وەحــی(ی لەڕیــزی بابەت ــەم قســانەی خەلیلــەوە دەگەین ل
لۆژیكییەكانــدا پۆلێــن كــردووە، بریتییــە لــەو كەلتــور و مێــژووەی كەدواتــر دەقــی ئاینــی تیۆریزەكــردووە، چەندیــن چوارچێــوەی 
ئەقڵیــی بــۆ دانــاوە، یــان بڵێیــن بەجۆرێــك لەپرۆســەی ئەقڵــكاری متوربــەی كــردووە، ڕوونریــن منونــەش لــەم ڕووەوە هــەردوو 

زانســتە نیمچــە ئەقاڵنییەكــەی كەلتــوری ئیســامین كەبریتیــن لەزانســتی كــەالم و زانســتی ئســوڵی فیقــه.
ئــەوەی لەدنیــای ئەمــڕۆی ئیســامیدا بــەدی دەكرێــت، ونبوونــی ئــەم دوو زانســتەیە، یــان مانەوەیانــە بەشــێوەیەكی تەقلیدیــی 
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بەڵكــو  ڕاســتەقینە،  كاریگەریــی  بوونــی  بەبــێ  ڕۆتینــی،  و 
لەبازنەیەكــی الوەكیــدا مامەڵەیــان لەگەڵــدا دەكرێــت. ئــەوەی 
بــە زانســتە ئیســامییەكان لەئێســتادا خاوەنــی  ســەبارەت 
ــتەكانی  ــە زانس ــن ل ــی، بریتی ــتەقینەی خۆیەت ــووی ڕاس هەژم
ــی و  ــەروەردەی ئاین ــی پ ــد بوارێك ــوودە و چەن فیقهـــ و فەرم
ــوارەی لەمــڕۆدا بەبانگــەواز )الدعــوە( ناوزەددەكرێــت،  ــەو ب ئ
لەپــاڵ بایەخدانێكــی كــەم بــە زانســتی تەفســیری قورئــان 
كەمامەڵەیەكــی ترادســیۆناڵی و چــەق بەســتوانەی لەگەڵــدا 

ــت. دەكرێ
هــۆكاری ئــەم دۆخــەو ئــەم چەشــنە مامەڵەیــە لەگــەڵ زانســتە 
ڕازیكردنــی  كــە  دەگەڕێتــەوە  ئــەوە  بــۆ  ئیســامییەكاندا، 
ئەقڵیەتــە كۆمەاڵیەتییــە میللییەكــە ڕەچاوكــراوە، ئــەو ئەقڵیەتــە 

ئاینییــە كــراوە بــە مەبەســت كەلەلۆژیكــی ڕاســتەقینەی ئەقــڵ و زانســتەوە دوورەو بەشــێوەیەكی خەیاڵگەرانــەو ئەفســانەییانە 
ــە. ــی نیی ــی لێ ــای دەرچوون ــووڵ دەكات و توان شــتەكان قەب

خەیاڵــی تایبــەت بەجەمــاوەر، هاوشــێوەی خەیاڵــی كــۆی ئــەو بوونەوەرانــەی كــە ئەقاڵنیانــە بیرناكەنــەوە، ئامادەیــە بــۆ ئــەوەی 
بكەوێتــە بــەر كاریگــەری قووڵــەوە. ئــەو وێنانــەی لــە دەرونیانــدا دەیــان وروژێنێــت، كارەكتەرێــك بــن یــان ڕووداوێــك، خاوەنــی 
هەمــان زیندوێیتــی و خــودی هێــزی شــتە  واقعییــەكان دەبێــت بــۆ ســەری. جەمــاوەر تاڕاددەیــە لەدۆخــی ئــەو كەســە نوســتووە 
دەچێــت كــە بەشــێویەكی كاتیــی، ئەقڵــی پەكــی دەكەوێــت و خــۆی جێدێڵێــت بــۆ دروســتبوونی وێنەیەكــی بەهێــزو زۆر چــڕ، 
بــەاڵم هــەر زوو لەمەحەكــی بیركردنــەوەدا دەبــێ بەهەڵــم. بەوەشــدا كەجەمــاوەر نەتوانــای بیركردنــەوەی هەیــە و نەدادوەریــی 
ئەقڵییــش، ئــەوا مانــای مەحــاڵ نازانێــت نــە مانــای بوونــی شــتێكیش كەڕوودانــی دوربێــت. ئێمەیــش دەزانیــن كەئەوشــتانەی 

لەوپــەڕی مەحاڵێتیــدان لەوپــەڕی سەرســامكردن و كاریگەریشــیدان(()٣(

جۆرەكانی خەیاڵگە

لەتێگەیشــتنی بــاوی نــاو خەڵكــدا بەگشــتی، تەنیــا یەكجــۆر خەیــاڵ هەیــە، بریتیــە لــەو خەیاڵــەی دژو هاوبەرامبــەری واقیعــە، 
ــرۆڤ  ــان، م ــان ڕۆم ــیعر ی ــی وەك ش ــی ئەدەب ــە ژانرێك ــن ك ــەدا دەژی ــەو قەناعەت ــەكان ل ــەی مرۆڤ ــەی زۆرین ــەو ڕادەی ــا ئ ت
ــە كەســێكی خەیاڵیــی نێگەتیــڤ، بونەوەرێكــی لــێ دروســت دەكــەن كــە وردەوردە لەواقیعــی  ــع دادەبــڕن و دەیكەن ــە واقی ل
ــە  ــە نیشــانەیەكی ئاشــكرای بێئاگایی ــت ! لەكاتێكــدا ئەم ــۆ و نامۆتردەبێ ــی نام ــەت و پێكهاتەكان ــەوەو، بەباب ــاو دووردەكەوێت ب
لەحەقیقەتــی چەمكــی خەیــاڵ و ماهیەتــی خەیاڵگــە. بابەتێــك )واتــە خەیاڵگــە( كەلەمــڕۆدا بۆتــە یەكێــك لەبابەتــە بنەڕەتــی و 
جەوهەریەكانــی چەندیــن زانســتی گرنگــی مرۆیــی، لەمنونــەی زانســتەكانی میتۆلۆژیــا و ئەنرۆپۆلۆژیــا و فەلســەفەو لێكۆڵینــەوە 

ــەری و دەرونناســیی و كۆمەڵناســیی. ــی و هون ــەی ئەدەب و ڕەخن
لێرەشــەوەیە كــە ئێمــە خەیاڵگــەی ئاینــی لەخەیاڵگــەی زانســتی و لەخەیاڵگــەی هونــەری و هــی تــر جیادەكەینــەوە، بــەو پێیــەی 
هەریەكێــك لــەم جۆرانــەی خەیالًگــە، خاوەنــی لۆژیكــی تایبەتــی كاركردنــی خۆیانــن، هــۆكارو پاڵنــەری دروســتبوونیان جیــاوازە، 

وەكچــۆن بەرهــەم و شــوێنەوار و كاریگەریەكانیشــیان جــودان.
دكتۆر جەمیل صەلیبا لەفەرهەنگە فەلسەفیەكەیدا دەڵێت:

))خەیاڵ واتە تارمایی، وێنەی پەیكەری شتێك لەئاوێنەدا، ئەو وێنانەی لەخەو و بێداریدا خۆیان دەنوێنن بۆت.
ــدا دەمێنێتــەوە دوای  ــەزاراوەی ئێمــەدا ئــەو وێنەیــە دەگەیەنێــت كەلەدەرون ــاڵ گومــان و وەهمیشــە. ل لەهەمــان كاتــدا خەی

ئەو دەمەی خەیاڵگەی رسوشتیی و بنەڕەتی 

ومر وڤی ئایندار، تێكەڵ بەخەیاڵی زانستی 

یان خەیاڵی داهێنەرانە یاخود فەلسەفییانە 

دەكرێت، رسوشتی خۆی لەدەستدەدات
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ــت  ــە دیاریكــراوە دەگوترێ ــەو وێن ــاڵ ب ــت: ))هەروەهــا خەی ــردا دەڵێ ــەڕەی دوات ــە الپ ــی(()٤(، ل ــی هەســتپێكراوەكە لێ ونبوون
ــای لێكچــوون  ــاوە، هاووت ــەردا ب ــەدەب و شــیعرو هون ــە لەئ ــەم مانای ــت. ئ ــای ئەبســراكت دەنوێنێ كەبەشــێوەیەكە ڕوون مان

ــزە(()٥(. ــۆڕ و ڕەم )التشــبیە( و میتاف
خەیاڵگــەی مــرۆڤ دابــەش دەبێــت بــۆ دوو جــۆری ســەرەكی، خەیاڵگــەی وەهمــی و خەیاڵگــەی داهێنەرانــە. جــۆرە وهمێكــە 
ــی  ــان لۆژیك ــتی ی ــی زانس ــچ بنەمایەك ــی هی ــەی خاوەن ــە میللیان ــەت و بۆچوون ــەو باب ــانە و ئ ــۆزو ئەفس ــەرە بەس ــان كاریگ ی
نیــن، لەبەرامبــەردا خەیاڵگــەی داهێنەرانەمــان هەیــە لەمنوونــەی چاالكیــی خەیــاڵ یــان خەیاڵگــە الی هونەرمەنــدو ئەدیــب و 

ــەت  فەیلەســوف و زاناكانیــش. تەنان
هــۆكاری ئــەم دابەشــبوونە لەیەكــدورە بریتییــە لــەوەی خەیاڵگــە وەهمییەكەیــان تەنیــا خەیاڵگەیەكــی شــوێنكەوتووە، لەگــەڕان 
ــكاری  ــە خەیاڵ ــە ل ــەو جۆرەی ــە، ئ ــەردا خەیاڵگــەی داهێنەران ــەوە دوورە. لەبەرامب ــی بابەتەكان ــەدوای بەڵگــەو لەبەدواداچوون ب

كەخاوەنــی باكگراونــدو بنەمــاو تێكۆشــان و ئەزمونــی بەرهەمێنــەرە.
لــەو ڕوانگەیەشــەوە كەپڕۆســەی داهێنــان تاكگەرایانەیــە، لەبەرئــەوە لەســایەی جەمــاوەرو هــاوڕێ بەكۆمەڵگەرایــی نایەتــەدی، 
لەبەرامبەریشــدا كەســی كۆمەڵگــەراو جەماوەرخــواز، دەستەوەســانە لــەوەی بەتەنیــا بیربكاتــەوە و بڕیاری گەورەو چارەنوسســاز 
بــدات، واتــە لەتوانایــدا نییــە لــەدەرەوەی جیهانبینــی بەكۆمەڵــدا بیربكاتــەوە، خــودی دیــاردەی تەقلیدبــوون و چەقبەســتنیش 

هــەر لــەم هەڵویســتەدا پەنهانــە.
ــان خەیاڵگــەی  ــی ی ــەوەی ئاین ــن كەمەبەســت لەبیركردن ــەوە بكەی ــاژە ب ــش، پێویســتە ئام ــەوەی زیاتری بەمەبەســتی ڕوونكردن
ــور  ــژوی كەلت ــراوە، لەمێ ــای فیكــرو فەلســەفە ك ــە تێكــەڵ بەدنی ــە ك ــەوە نیی ــەو جــۆرە بیركردن ــارو ســیاقەدا، ئ ــەم وت ــی ل ئاین
ــە بەهەمــان  ــەم بیركردنەوان ــاوە، چونكــە ئ ــا و سۆفیســتی گــەورەی بەرهەمهێن ــارو فەیلەســوف و زان ــاری ئیســامیدا بیری و ژی
جەوهەریــی و ڕیشــەییەكەی ئاینــی نیــن، ئەمــەش مانــای نەفیكــردن و كردنــەوە دەرەوەی ئــەم پیــاوە مەزنانــە نییــە لەبازنــەی 
ئایــن، ئەوەنــدەی هەوڵدانــە بــۆ جەختكردنــە لەســەر ئــەو جــۆرە لــە خەیاڵگــەو بیركردنــەوە كــە گشــتی و جەماوەرییــە وەك 
ــدا  ــداری تێ ــی ئاین ــە حەقیقەت ــە ك ــەزا گشــتییە ئاینییەك ــە قســەكردنە لەســەر ف ــە مەبەســتی ئێم ــدا، وات ــان پێ پێشــر ئاماژەم

ــتەبووە. بەرجەس
ئــەو دەمــەی خەیاڵگــەی رسوشــتیی و بنەڕەتــی ومر وڤــی ئاینــدار، تێكــەڵ بەخەیاڵــی زانســتی یــان خەیاڵــی داهێنەرانــە یاخــود 
ــدە،  ــەو مەجــازو ئەفســانە بەن ــە كەلەســەر وێن ــت، رسوشــتی خــۆی لەدەســتدەدات، جــۆرە خەیاڵگەیەك فەلســەفییانە دەكرێ
ــە  ــت دەدات و ، دەیانكات ــۆی لەدەس ــی خ ــەری و میتۆلۆژییەكان ــتە هون ــە خواس ــەك ك ــنە خەیاڵگەی ــۆ چەش ــەوە ب دەگوازرێت
ــی  ــا فیكری ــۆ ئایدی ــن وەك پاســاو پشــتگیریی ب ــەم دۆخــەدا ئای ــی فیكــری. ل ــەوەی فەلســەفی و تیۆریزەكاری ــی بیركردن قوربانی
ــن و  ــردن بەئای ــەی خزمەتك ــی بانگەش ــڕاز، گەرچ ــە ئام ــی دەبن ــن و دەقەكان ــرەدا ئای ــت كەلێ ــەفییەكان بەكاردەهێرنێ و فەلس

ــت. ــی بكرێ ــردان و فەلسەفاندیش فیك

پەراوێزەکان:

١. العقل فی االسام، خلیل احمد خلیل، دار الطلیعة – بیروت، الطبعة الثانیة، ٢٠١٠، ص ١٨٣
٢. هەمان سەرچاوە، ل ١٩٥

٣. غوستاف لوبون، سیكولوجیة الجامهیر، ترجمە وتقدیم هاشم صالح، دار الساقی، بیروت – لبنان، الطبعة الثانیة، ١٩٩٧، ص ٨٦
٤. الدكتور جمیل صلیبا، املعجم الفلسفی، منشورات ذو القربی، قم ، ١٣٨٥، الجز ء االول، ص ٥٤٦

٥. هەمان سەرچاوە، ل ٥٤٧
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ماســۆنی ســەرەتا وەک فیکــر هەبــوو، لــە ١٧١٧دا، لــە لەنــدەن، بــوو بــە دەزگا. ) )Freemasonفــری: ئــازاد، 
مەیســن: بیناســاز، فریمەیســن: کــە کــورد )فەرمەســۆن(ی پــێ گوتــووە، بــە مانــای بیناســازی ئــازاد دێــت. جێی 
ــا:  ــا )١٩٠٦- ١٩٤٩( بەنن ــە: حەســەن ئەلبەنن ســەرنجە، پاشــناوی دامەزرێنــەری ئیخــوان موســلیمین، )بەننا(ی
بیناســاز!      )Freemasonry(: ڕێبــازی ماســۆنی: بزاڤێکــی فیکــری و سیاســییە، هــەم بەرنامــەی هەیــە، هــەم  
ڕێکخســن، ئــەو ئامــرازەی بــە هۆیــەوە دەســت بەســەر کۆمەڵــدا، یــان دروســتر بەســەر دونیــادا دەگرێــت، 
ــەوەی  ــی ئ ــک، بەڵکــوو خەون ــان جڤاکێ ــک ی ــە وەاڵتێ ــە ب ــەت نیی ــەواو وەک ئیخــوان موســلیمین کــە تایب ت
هەیــە دەســت بەســەر دونیــادا بگرێــت. ماســۆنی و ئیخــوان، وەک ســەرهەڵدان و ڕێکخســتنی نهێنــی و ئامانــج، ئەوەنــدە لــە 
یــەک دەچــن، هــەر دەڵێیــت دوو زەردێنــەن لــە یــەک هێلکــەدا، ئــەوە بۆیــە دەگوترێــت: هەندێــک لــە دامەزرێنەرانــی ئیخــوان 

موســلیمین، ڕەگوڕیشــەی ماســۆنییان هەیــە.
ماســۆنی و ئیخــوان، دوو ڕێکخــراون، وەک دروشــم و ئامانجیــش لــە یــەک دەچــن: داوای برایەتــی، هاوســۆزی، ئــازادی، 
دادپــەروەری و یەکســانی دەکــەن. وەک ئــاکار و شــێوازی ژیــان نزیکــەی وەک یــەک وان، هــەر دوو الیــان دیــن بــۆ مەبەســتی 
ــواز و  ــان وەک خێرخ ــەرەتاوە، خۆی ــە س ــۆنییەکان ل ــەوە. ماس ــرۆر ناکەن ــۆ تی ــردن ب ــە هاناب ــڵ ل ــەن و س ــەڕ دەخ ــی وەگ نادین
ڕیفۆرمیســت دەناســاند و بانگەشــەیان بــۆ برایەتــی و خۆشەویســتی دەکــرد، ئیخوانیــش هــەر وای کــرد، بــۆ بــە شەوارەخســتنی 

ــە داوێنــی دروشــمی بریقــەدارەوە گــرت. خەڵــک، دەســتی ب
ــای  ــەو ســاڵەدا پاپ ــەاڵم کــە ل ــوو، ب ــان هەب ــاک و بێگەردی ــا ١٧٤٥یــش، ماســۆنییەکان هــەر وێنەیەکــی پ ــە زەینــی خەڵکــدا ت ل
ــە  ــەوە ب ــان، ئیــدی ل ــە پاڵی ــی باوەڕدارانــی دای ــدا بردن ــە الڕێ ــی ب ــە قەڵەمــی دان و تۆمەت ــە دژە مەســیح و کافــر ل ــکان، ب ڤاتی
دواوە، بوونــە جێــی گومــان، ئیــدی خەڵــک کەوتنــە گــەڕان بــە دوای وەاڵمــی پرســیاری لــە چەشــنی: ماســۆنی چییــە؟ چــۆن ئیــش 
دەکات؟ بــۆ بەدیهێنانــی کام ئامانــج ســەری هەڵــداوە؟ ماســۆنی بزواتێکــە ئایدۆلۆجیایەکــی ڕوون و دیاریکــراوی نییــە و لەنێــو 
تەمومــژدا بــە نهێنــی کار دەکات. ماســۆنی بزووتنەوەیەکــی هەشــتپێیییە، لــە زۆر جێــی دونیــادا و لــە زۆر بــواردا و بــە ماســکی 

جیــاوازەوە، چاالکــی دەنوێنێــت، چاالکیــی ڕۆشــنبیری، کۆمەاڵیەتــی و وەرزشــی.
ــراق، یەمــەن، پاکســتان، ســوودان،  ــا، توونــس، شــام، عێ ــۆ لیبی ــر ب ــدا و دوات ــە میــرەوەوە ســەری هەڵ ــە ١٩٢٨دا، ل ئیخــوان ل
وەاڵتانــی کەنــداو، ســۆماڵ و گەلێــک وەاڵتــی دیکەیــش پەڕییــەوە. لــە دونیــادا هــەر ڕێکخراوێکــی ئیســامیی، جیهــادی، تەکفیری 
ــی )١٩٠٦ – ١٩٦٦(  ــەیید قوتب ــەوە س ــاوە. ئ ــەوە دەرهێن ــەی ئیخوان ــی پاڵتۆک ــە گیرفان ــەری ل ــت، س ــدا بووبێ ــی پەی و ئیڕهاب
ئایدۆلۆجیســتی ئیخــوان بــوو، دەربڕینــی )زەبروزەنگــی پیــرۆز(ی داهێنــا. ئیخوانیــش وەک ماســۆنی، ڕێکخســتنێکی نهێنــی بــوو، 

نووســینەوەی مێــژووی ئــەم یــان ئــەو ڕێکخســتنی نهێنــی، کارێکــی ئاســان نییــە، بــەاڵم مەحاڵیــش نییــە.
ماســۆنی: باوەڕێکــی گشــتگیرە، وەک پێکهاتــە و ئامانــج، لــە بزاڤــە فاشــی و نازییــەکان دەچێــت. ماســۆنی و ئیخــوان، دوو بزاوتــی 
نانەتەوەیــی و نانیشــتامنیین، ڕێکخســتنی نهێنــی کۆیــان دەکاتــەوە. بزووتنــەوەی ماســۆنی  لــە کەســانی دەســتەبژێر پێــک دێــت، 
ئەوانــەی لــە بوارەیلــی فیکــر، ڕۆشــنبیری، سیاســەت، هونــەر و زانســتدا چاالکــن، ئیخــوان وەک ســەرکردایەتی، کەســانی بــژاردەن، 
بــەاڵم شــوێنکەوتووانیان زیاتــر ســەر بــە عەوامــن.  ماســۆنی و ئیخــوان، هەرچەنــدە وەک دروشــم باســی هــەق، خێــر، ئــازادی، 
برایەتــی و دادپــەروەری دەکــەن، بــەاڵم ڕاســتییەکەی دوو ڕێکخســتنن پشــت بــە تیــرۆر دەبەســن. هــەر دوو الیــان کــە ئەنــدام 
وەردەگــرن، لــەوە ئــاگاداری دەکەنــەوە، کــە ســزای ناپاکــی، کوشــتنە. ماســۆنی و ئیخــوان خــراپ ســوود لــە ســەندیکا و یانــە و 

ســەنتەرە جۆراوجــۆرەکان دەبینــن و لــە خزمەتــی ئامانجــی خۆیانــدا وەگەڕیــان دەخــەن.
ماســۆنی کــە بزووتنەوەیەکــی )نهێنی(یــە، ئامانجــە ســەرەکییە )ئاشــکرا(کەی، بریتییــە لــەوەی دونیــا لــە ڕووی ئــاکارەوە بــەرەو 
ــک  ــۆنییەکان هەندێ ــردووە. ماس ــر ک ــی زۆری داگی ــش پانتایییەک ــت، الی ئیخوانی ــە ڕەوش ــە ب ــەم بایەخدان ــات، ئ ــی دەب بااڵی
رسووتــی نهێنییــان هەیــە، ئیلــا مەگــەر ماســۆنی بیــت، ئەگەرنــا زەحمەتــە هیــچ لەبــارەی ئــەو رسووتانــەوە بزانیــت. ئەوەیــش 
هــەر زەحمەتــە بتوانیــت ببیتــە ئەنــدام لــە بزووتنــەوەی ماســۆنیدا، ئاخــر پێشــەکی پێویســتە بــە چەنــدان فیلتــەردا ڕەت ببیــت. 

ئــەو بنەمــا )عیرفانی(یانــەی ماســۆنییەکان ڕەچــاوی دەکــەن، هێنــدە نهێنــی و شــاراوەن، مەگــەر کەســانێکی کــەم بیانزانــن.
ئــەو تەمومــژە چــڕەی لــە دەوری بزووتنــەوەی ماســۆنی ئــااڵوە، وای کــردووە تۆمەتــی زۆریــان وەپــاڵ بدرێــت و خەڵکانــی ســەر 

١
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بــە دینــە جۆربەجــۆرەکان بــە چــاوی گومانــەوە بــۆی بڕوانــن، 
ئاخــر دیــن، ئیــدی هــەر دینێــک بێــت، ڕووی دەمــی لــە 
خەڵکــە، بــە چاوپۆشــین لــە پلــە و پایــە و جێپێــی چینایەتــی، 
ــە  ــژاردە دەکات. وەک منوون ــش لەســەر ب ــت، ئی ماســۆنی نەبێ
ئایینــە ئیراهیمییــەکان، بەبــێ هەاڵوێــردن، قســە بــۆ هەمــووان 
ــن  ــەوەی م ــت: )ئ ــوێنکەوتووانی دەڵێ ــە ش ــا ب ــەن، عیس دەک
ــە هەمــوو  ــە ئاشــکرا ب ــوە ب ــم، ئێ ــوەی دەڵێ ــە ئێ ــی ب ــە نهێن ب

ــن.( کەســێکی بڵێ
لــە ســەرەتاوە بزووتنــەوەی ماســۆنی داوای لــە ئەندامانــی 
ــان بــە خالیقــی گــەردوون و بــە مەخلووقــی  دەکــرد، )باوەڕ(ی
ــە،  ــۆی نیی ــە خ ــەت ب ــی تایب ــۆنی خوایەک ــت. ماس ــااڵ هەبێ ب
ئەنــدام ســەر بــە کام ئاییــن بێــت، ملکەچــی خــوای ئایینەکــەی 

خــۆی دەبێــت. بزاڤــی ماســۆنی کــە خــوا بــە )ئەندازیــاری هــەرە گــەورەی گــەردوون( دەزانێــت، ئــەوەی بــە الوە گرنــگ نییــە، 
ئەنــدام ســەر بــە کام ئایینــە، لەمێــژە ماســۆنی دەتوانێــت مولحیدیــش بێــت، بــە پێچەوانــەی ئیخوانــەوە، کــە لــە غەیــری ئیســام، 
ــال عومــران ٥٨( لۆگــۆی  ــە. ئ ــا فلــن یقبــل من ــغ غیــر اإلســام دین ــاکات. )ومــن یبت ــە کــەس قەبــووڵ ن هیــچ دینێکــی دیکــە، ل
ماســۆنی، کــە ڕەمــزە بــۆ خــوا، بــۆ )ئەندازیــار(ی هــەرە گــەورەی گــەردوون، لــە پــەرگاڵ و گۆشــەی وەســتاو پێــک هاتــووە کــە 
لەناویانــدا حەرفــی )G( هەیــە. حەرفەکــە هــەم حەرفــی یەکەمــی God خوایــە، هــەم حەرفــی یەکەمــی Geometry یــە کــە 

بــە مانــای )ئەنــدازە( دێــت.
ــوو  ــە، بەڵک ــراو نیی ــی دیاریک ــەوە، ئایینێک ــۆ دەکات ــۆنییەکان ک ــەم ماس ــەی یەک ــە پل ــەوەی ب ــەن، ئ ــۆ دەک ــەی ب وەک بانگەش
)برایەتی(یەکــە پشــتی بــەو بەهــا بااڵیانــە قایمــە کــە کرۆکــی مرۆڤایەتــی پێــک دەهێنــن. چونکــە ئــەو بەهــا بااڵیانــە، تایبــەت 
ــە  ــە و ل ــدا کراوەی ــە جیاوازەکان ــە ئایین ــانی ســەر ب ــە ڕووی کەس ــی ماســۆنی دەرگای ب ــە بزاڤ ــن، بۆی ــەو دی ــان ب ــەم ی ــن ب نیی
مۆدێرنێتــە بــەدواوە پێشــوازیی لــە کەســانی الدینیــش دەکات. پیاوانــی ئاییــن، ئیــدی ســەر بــە هــەر دینێــک بــن، بــە چــاوی 
ــە  ــوان ل ــەوە. ئیخ ــێ بکات ــدا ج ــی خۆی ــە ڕێزەکان ــن* ل ــد و الدی ــانی مولحی ــەک دەدەن، کەس ــەرنجی بزووتنەوەی ــەوە س گومان

ــۆ دەکات.  ــەی ب ــۆنی بانگەش ــە ماس ــووە ک ــەوە هات )برایەتی(ی
گوایــە ماســۆنی، بزووتنەوەیەکــی سیاســی نییــە، ئەگــەر ئەندامێکیشــی ســەر بــە حیزبێکــی سیاســی بێــت، ئــەوە چاالکییەکــی 
تایبەتــە بــەو ئەندامــە و پێوەندیــی بــە ماســۆنیبوونییەوە نییــە، چونکــە ئامانجــی ماســۆنی پتەوکردنــی الیەنــە هاوبەشــەکانی 
مرۆڤایەتییــە، بــە مەبەســتی بــەرەو پێــش بردنــی دونیــا. وەک تیــۆری ماســۆنی پێــی وایــە، دابەشــبوونی کۆمــەڵ بەســەر حیزبــە 
جیاوازەکانــدا، لــە خزمەتــی مرۆڤایەتیــدا نییــە، بــەاڵم وەک پراکتیــک زۆر لــە دەســەاڵتدارانی دونیــا، هاوزەمــان ســەر بــە حیزبــە 
جیاوازەکانــن و ســەر بــە بزووتنــەوەی ماسۆنیشــن. پیاوانــی ئاییــن، )بــە ئاشــکرا( وەک ئامرازێــک بــۆ گەییشــن بــە دەســەاڵت، 
ســوود لــە دیــن دەبینــن، بــەاڵم ماســۆنی بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجــی بزووتنەوەکــەی، پێوەندیــی خــۆی بە ڕێکخســتنی ماســۆنییەوە، 

)بــە نهێنــی( دەهێڵێتــەوە.
ئاییــن ڕێکخســتنێکی بەرینــە، خەڵکێکــی زۆری تێــدا کــۆ دەبێتــەوە، بــاوەڕی پیــرۆز و بەهــا و رسووتــی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە، 
ئــەو بــاوەڕ و بەهــا و رسووتانــە، لــەم نــەوەوە بــۆ ئــەوە نــەوە دەگوێزرێنــەوە، ئــەم پێناســەیە بــۆ بزاڤــی ماســۆنییش دەســت 
ــەو  ــەوەی ماســۆنی ل ــت، بزووتن ــە ژن ڕەوا نابینێ ــااڵ ب ــگ و ب ــە گشــتی پیاوســاالرە و پۆســتی گرن ــن ب دەدات. وەک چــۆن ئایی
بوارەیشــدا لــە دیــن دەچێــت، کەچــی ماســۆنی هەیــە پــێ لەســەر ئــەوە دادەگرێــت کــە: )ماســۆنی، نــە دینــە، نــە ئەڵتەرناتیڤــی 
ــە.( ماســۆنیی  ــە دینییەکان ــت و تەواوکــەری ڕێنوێنیی ــار، لەگــەڵ هەمــوو ئایینێکــدا دەگونجێ ــە ڕەوت ــە، بەڵکــوو جۆرێکــە ل دین
وایــش هەیــە، دەڵێــت: )بەبــێ دوودڵــی دەڵێــم: بزووتنــەوەی ماســۆنی پــڕ بــە مانــای دەربڕینەکــە، دەزگایەکــی دینییــە، ئەگەرنــا 

پیاوچــاکان لــە دەوری خــڕ نەدەبوونــەوە.(

لەمێژە ماسۆنی دەتوانێت مولحیدیش بێت، 

بە پێچەوانەی ئیخوانەوە، کە لە غەیری 

ئیسالم، هیچ دینێکی دیکە، لە کەس قەبووڵ 

ناکات
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ــەاڵم  ــت، ب ــان هەڵبژێرێ ــەوەی یەکێکی ــکی دەکات ل ــت، سەرپش ــۆنی بێ ــتیان، ماس ــت، کریس ــێ ناگەڕێ ــۆلیک ل ــەی کاس کەنیس
کەنیســەی پرۆتســتانت پێــی ئاســایییە، کریســتیان، ماســۆنی بێــت. الی ئیســام ماســۆنیبوون دەرچوونــە لــە دینــی موحەممــەد 
و باوەڕهێنانــە بــە دینێکــی دیکــە، بــا ماســۆنییەکان بانگەشــە بــۆ ئەوەیــش بکــەن ماســۆنی ئاییــن نییــە، باڵوکردنــەوەی بەهــای 
بااڵیــە و هیچــی تــر. بزووتنــەوەی ماســۆنی بــە پێچەوانــەوەی دینــەوە، بایەخێکــی ئەوتــۆ بــە پێوەندیــی نێــوان خــوا و ئینســان 
ــێ  ــە ملمان ــدە ل ــی، هەرچەن ــە بزووتنەوەیەکــی دین ــی دەچێــت وەک ل ــی نهێنی ــە ڕێکخســتنێکی الدینی ــر ل ــە زیات ــادات، بۆی ن

دینــی و فیکــری و سیاســییەکاندا بێایــەن نییــە.
کــە حەســەن ئەلبەننــا ســەردانی سعوودســتان دەکات و بــە دیــداری شــا عەبدولعەزیــز شــاد دەبێــت، شــا پێــی دەڵێت: حەســەن! 
ــە ئیخــوان موســلیمین هەیــە؟ ئــەوەی شــا نەیدەزانــی،  هەموومــان برایــن و هەموومــان موســوڵامنین، ئیــدی چ پێویســتامن ب
ئەوەبــوو، لــە حەســەن وابــوو، تەنیــا ئەوانــە موســوڵامنن کــە ســەر بــە ڕێکخســتنی ئیخوانــن، باقیــی موســوڵامنان گومــان لــەوە 
ــا(  ــی )بین ــەن( ئیخوان ــۆکارە، )حەس ــەم ه ــەر ئ ــە لەب ــان الوازە، گوای ــت باوەڕی ــچ نەبێ ــان هی ــن، ی ــام ب ــە ئیس ــەر ب ــە، س هەی
کردبــوو، ئیخوانێــک کــە قاعیــدە و داعشــی لــێ دەکەوێتــەوە، ئاخــر هــەم عەبدوڵــاڵ عەزامــی دامەزرێنــەری قاعیــدە و هــەم 

ئەبووبەکــر بەغدادیــی دامەزرێنــەری داعــش، کۆنــە ئیخــوان بــوون.

یەکێــک لــە چەکــە کوشــندەکانی دەســتی ئیخــوان ئەوەیــە، ئــەوی بەرهەڵســتکاریان بێــت، تۆمەتــی 
دژایەتیکردنــی ئیســامی وەپــاڵ دەدەن. ڕاســتە ئیخــوان وەک فیکــر و بــاوەڕ کۆپیــی ماســۆنی نییە، بــەاڵم وەک 
ــە بزاڤــی ماســۆنی دەچێــت.  ئامانــج و پەیکــەری ڕێکخســن و شــێوازی کاری نهێنیــی گومانلێکــراو، تــەواو ل
چونکــە ماســۆنی وەک ڕێکخســن، دوو ســەدە زیاتــر بــەر لــە ئیخــوان دروســت بــووە، بۆیــە ئــەوە ئیخوانــە، 
ــی  ــە ڕێبەران ــوو ل ــک ب ــە یەکێ ــاوی )ک ــەروەت ئەلخەرب ــەی س ــرەی قس ــەوە. بەگوێ ــۆنی دەکات ــایی ماس الس
ــا  ــان نووســی،( حەســەن ئەلبەنن ــە دژی ــی پەرســتگە، ل ــی ئیخــوان و نهێنی ــی: دڵ ــەوە  دوو کتێب ــان هەڵگەرای ئیخــوان و کــە لێی

ــاوە. ــی لەســەر شــێوەی ڕێکخســتنی ماســۆنی پێــک هێن ئیخوان
ئیخوانیش وەک ماسۆنی، ڕێکخستنێکی تەمومژاوییە و ناوی ئەندامانی ئاشکرا ناکات.

ئیخوانیــش وەک ماســۆنی ڕێکخســتنێکی قووچەکییــە و ئەندامانــی بنــەوەی، نابینایانــە و بەبــێ چەندوچــوون گوێڕایەڵــی 
ــن. ــان دەب ــەرووی خۆی س

ئیخوانیش بە هەمان رسووتگەلی ماسۆنی، ئەندامی نوێ تەڵقین دادەدات و مەشقی پێ دەکات.
ــە ژوورێکــی تاریکــدا، بــە دەم ســوێندخواردنەوە بەڵێــن دەدات کــە ئەگــەر  ــازەی ئیخوانیــش وەک هــی ماســۆنی، ل ئەندامــی ت

وازی لــە بزاڤەکــە هێنــا، یــان ناپاکیــی لــێ کــرد، خوێنــی حــەاڵڵ دەبێــت. 
ئەنــدام الی ماســۆنی بــە ســێ پلــەدا ڕەت دەبێــت: تــازەکار، ئەهلــی کار، لێــزان. ئەنــدام الی ئیخــوان بــە پێنــج پلــەدا ڕەت دەبێــت: 

دۆســت، الیەنگــر، بــرا، بــرای کارا، برای جیهــادکار.
موحەممــەد ئەلغەزالــی کــە مەرجەعێکــی بــااڵی ئیخــوان بــوو، دەیگــوت: ماســۆنییەکان لەڕێــی ســەیید قوتبــەوە، دزەیــان کــردە 
نــاو ئیخوانــەوە. بــە قســەی ئەلغەزالــی: ئیخــوان ســەرەتا خەریکــی بانگخــوازی و ڕێنوێنــی بــووە، ســەیید قوتــب کردوویــە بــە 
ڕێکخســتنێکی سیاســیی مەترســیدار، ڕێخکســتنێک ڕووخاندنــی ڕژێمــە عەرەبــی و ئیســامییەکان بــە ئامانــج بگرێــت و هــەوڵ بــۆ 
زیندووکردنــەوەی خەالفــەت بــدات. ماســۆنییەکان لــە میــر هــەم ڕێکخســتنیان هەبــوو، هــەم ئــۆرگان، ســەیید قوتــب یەکێــک 
ــە ماســۆنی؟( ناونیشــانی  ــووم ب ــوو. )بۆچــی ب ــی ماســۆنییەکان ب ــە زمانحاڵ ــري( ک ــاج امل ــەی )الت ــە نووســەرانی ڕۆژنام ــوو ل ب
گوتارێکــی ســەیید قوتبــە کــە ٢٣ی نیســانی ١٩٤٣دا لــە ئۆرگانــی ماســۆنییەکان: )التــاج املــري(دا، بــاڵو بووەتــەوە، تێیــدا دەڵێــت: 
)بۆیــە بــووم بــە ماســۆنی، چونکــە هەســتم کــرد، دەرمانــی دەردی مرۆڤایەتــی لــە ڕێبــازی ماســۆنیدایە.( ملــاذا رصت ماســونیا؟ 
لەبــری نــاوی ســەیید قوتــب نــوورساوە: حــرة األدیــب الفاضــل صاحــب اإلمضــاء. الی ماســۆنی و ئیخــوان ئــەوە بــاوە، ئەگــەر زۆر 

٢
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ــەوە نووســین  ــاوی ڕاســتەقینەی خۆیان ــە ن پێویســت نەبێــت، ب
بــاڵو ناکەنــەوە. 

ــامییەکی  ــە ئیس ــەودوودی )١٩٠٣ - ١٩٧٩( ک ــای م ــو ئەع ئەب
تونــدڕۆی هینــدی بــوو، گوتبــووی: )لــە هینــد هەمــوو شــتێک 
ــار دەپەرســن، خــۆر دەپەرســن،  دەپەرســن خــوا نەبێــت، ڕووب
ــێوە،  ــان ش ــە هەم ــب ب ــەیید قوت ــش!()*( س ــەت مانگای تەنان
خەڵکــی میــری کافرانــد، گەرچــی خەڵکــی میــر تەنیــا خوایان 
دەپەرســت، هەرچەنــدە نینســان ئــازادە چــی دەپەرســتێت. 
هەرچەنــدە ســەیید قوتــب باجــی توندڕۆییــی خــۆی دا، بــەاڵم 
لــەدوای خۆیــەوە لەشــکرێک لــە شــاگردی لــە خــۆی توندڕۆتــری 
بەجــێ هێشــت کــە لەمێــژە میــر بــە دەســتیانەوە گیرۆدەیــە.

ــدام  ــوان ئەن ــە نێ ــەی الی ماســۆنی و ئیخــوان، ل ــەو پێوەندیی ئ
ــۆ  ــوار ب ــە ب ــی وادا، ن ــە بزاڤ ــە. ل ــە فاشــییەکاندا هەی ــە حیزب ــە ل ــە ک ــە وای ــەو جــۆرە پێوەندیی ــە، وەک ئ و بەرپرســەکەیدا هەی
داهێنــان هەیــە، نــە ئازادیــی فیکــر، ئەنــدام وەک ئامێــری لــێ دێــت، فەرمــان جێبەجــێ دەکات و هیچــی تــر. ئــەوە ئیخوانــە و بــە 
پــارەی لــە )قەتــەر(ەوە هاتــوو، جارێــک بــە نــاوی قاعیــدەوە لــە نیویــۆڕک و کەڕەتێــک بــە نــاوی داعشــەوە لــە پاریــس دەســت 
ــی  ــەی چاالکییەکان ــادا هــەن، بنک ــە ئەورووپ ــەوت ل ــنبیریی ئیســامی و چــی مزگ ــەی چــی ســەنتەری ڕۆش دەوەشــێنێت. نزیک
ئیخوانــن، کــە بــە ئاشــکرا خۆیــان نەرمونیــان پیشــان دەدەن و لــە بنــەوە خەریکــی کاری تیــرۆرن. تۆتالیتاریــزم چ وەک ڕژێمــی 

ــا الی ئیخــوان نەبێــت. ــا، ســەردەمی بەســەر چــووە، تەنی تاکحیزبــی و چ وەک ئایدۆلۆجی
ــە  ــای ئیســام، ئاخــر ١٧٣٢ ب ــک هــات، هــەر زوو دەســتی گەییشــتە دونی ــدەن پێ ــە لەن ــەزراوە ١٧١٧ ل ــە وەک دام ماســۆنی ک
دەستپێشــخەریی مەحفەلــی ئینگلیــزی، مەحفەلــی ماســۆنی لــە فەلەســتین و لــە ئەنادۆڵیــش دامەزرێــرنان. ســەرەتا ماســۆنییەکانی 
دونیــای ئیســام بریتیبــوون، لــە دیپلۆمــات و بازرگانــی ئەورووپایــی، ئەوســا بــە دەگمــەن موســوڵامنی ماســۆنی هەبــوو، ئەویــش 
ــە  ــە موســوڵامنی ســەر ب ــی زۆر ل ــەو الوە، ژمارەیەک ــەم ب ــە ســەدەی نۆزدەی ــە. ل ــەر کەســێکی دەستڕۆییشــتوو بووای ــا مەگ ئیل

ناوەنــدە ڕۆشــنبیرییەکان، لــە بەیــرووت و قاهیــرە دەچنــە ڕیــزی ماســۆنییەکانەوە.
موســوڵامنانیش وەک کریســتیان و جــوو، بــە بزاڤــی ماســۆنی سەرســام دەبــن و گوایــە بــە مەبەســتی )خەبــات لــە دژی ســتەم 
و زۆرداری،( دەچنــە ڕیزەکانییــەوە. ماســۆنییەکان ڕۆڵــی گرنگیــان لــە ڕووداوەکانــی ئێــران، تورکیــا و هیندســتاندا وازی کــردووە. 
ــۆنیی  ــی ماس ــی ئەفغان ــر، جەمالەددین ــە می ــەالن و ل ــێخ ئەرس ــان، ش ــە لوبن ــال، ل ــق کەم ــامنی، نامی ــای عوس ــە ئیمپراتۆری ل
چــاالک بــوون. بــە نــاوی تێکۆشــانەوە لــە دژی نەزانــی، ماســۆنییەکان لــە ئیســتانبول، توونــس، ئەســکەندەرییە و تەنجــە گەلێــک 

قوتابخانەیــان دامەزرانــد کــە خوێنــدن تێیانــدا بەبــێ بەرانبــەر بــوو.
یەکــەم مەحفەلــی ماســۆنی لــە دونیــای ئیســامدا، ١٨٦٤ لــە میــر دامــەزرا. لــە ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەمدا، سعوودســتان 
ــەدواوە،  ــە ١٨٧٧ ب ــە ل ــوو. ک ــان هەب ــۆنییەکان مەحفەلی ــەدا، ماس ــی دیک ــە عەرەبییەکان ــە وەاڵت ــت، ل ــێ دەربچێ ــر ل و جەزائی
مەحفەلــە گەورەکانــی ماســۆنی جــاڕی عەملانیبوونــی خۆیــان دا، ئیــدی هــەم جــوو، هــەم موســوڵامنیش چوونــە ڕیزەکانیانــەوە. 
ــا بــە ئینجیــل ســوێندی دەخــوارد، دەیتوانــی بــە قورئــان، یــان بــە  ئیــدی ماســۆنی کــە جــاران وەختــی بــوون بــە ئەنــدام، تەنی
تەوراتیــش ســوێند بخــوات. لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتەمدا، ماســۆنییەکانی خۆرهەاڵتــی ناویــن، دەکەونــە بــەر زەبــری 

ــن. کوشــندە و ڕێکخســتنەکانیان قەدەغــە دەکرێ
ــدە  ــە هێن ــی الی ئێم ــوت: )نهێن ــۆنی، دەیگ ــی ماس ــە دێرینەکان ــە قوتب ــوو ل ــک ب ــە یەکێ ــی )١٨٩٥ - ١٨٧٢( ک ــف ماترین جۆزی
پارێــزراوە، ئــەوی )لێزان(ێــک دەیزانێــت، لێزانێکــی دیکــە، یــان کەســێکی خــوار خــۆی نایزانێــت.( هــەر دەڵێێــت باســی 
ڕێکخســتنەکانی ئیخوانــی کــردووە! ئــەوە ئاســان نییــە، پــەردە لــە ڕووی پێوەندیــی نێــوان ئیخــوان و ماســۆنی ال بدەیــن، ئاخــر 
ــدی ناناســن. بەهــاری  ــە بااڵکانیشــی یەک ــەت نەندام ــە، تەنان ــدە نهێنیی ــەوە، هێن ــاڵو بووەت ــادا ب ــە دونی ــە ب ــی ماســۆنی ک بزاڤ

موسوڵامنانیش وەک کریستیان و جوو، 

بە بزاڤی ماسۆنی سەرسام دەبن و گوایە 

بە مەبەستی )خەبات لە دژی ستەم و 

زۆرداری،( دەچنە ڕیزەکانییەوە
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عەرەبــی بەڵگەیەکــە بــۆ ئــەوەی نیخــوان بەشــێکە لــە ڕێکخســتنەکانی ماســۆنی؟ ئاخــر لــە توونــس، میــر، لیبیــا و ســووریا، ئــەوە 
ــی.  ــق و پۆپەکان ــە دەســت ئیخــوان و ل ــە ســەرەتاوە دەســەاڵت کەوت ــرد، کەچــی ل ــی ک ــوو، ڕاپەڕین ــاوەری ئازادیخوازب جەم

ئیخوانیــش وەک ماســۆنی ڕێکخســتنێکی پتــەوی نهێنیــی تێکــدەری تیرۆریســت و تەمومژاوییــە، کۆششــی بــۆ ئەوەیــە ســەرەتا 
دەســت بەســەر وەاڵتانــی ئیســامدا بگرێــت و دواتــر ئەگــەر پێــی کــرا دونیــا بخاتــە ژێــر کۆنرۆڵــی خۆیــەوە. چــۆن بزانیــن ئیخوان 
هەمــان ڕێچکــەی ماســۆنیی گرتــووە؟ کتێبەکــەی ســەروەت ئەلخەربــاوی: نهێنیــی پەرســتگە، بەڵگەیەکــە یــارای ڕەتکردنــەوە نییــە، 
ئاخــر ئەلخەربــاوی خــۆی ڕێبەرێکــی دێرێنــی ئیخــوان دەبێــت و کــە وازیــان لــێ دەهێنێــت، ئــەو کتێبــە دەنووســێت. بۆچــی ئــەم 
یــان ئــەو ڕێکخســن نهێنییــە؟ چونکــە جیــاوازە لــە کۆمــەڵ، چونکــە جیــاوازە لــە دونیــا، چونکــە هــەم فیکــری نائاســاییی هەیــە، 

هــەم ئامانجــی نامــۆ. ڕێکخســتنە نهێنییــەکان ئەگــەر هاوفیکریــش نەبــن، هــەر بــە هەمــان مێتــۆد کار دەکــەن.
ــە  ــە. هەی ــاواز هەی ــەوە گەلێــک بۆچوونــی جی ــەو بارەی ــدا؟ پرســیارێکی ســەختە، ئاخــر ل کــەی بیرۆکــەی ماســۆنی ســەری هەڵ
ــە  ــەکان، هەی ــۆ ســەردەمی فیرعەون ــەوە ب ــە دەیبات ــی بیرۆکــەی ماســۆنییە. هەی ــی خاوەن ــە، ئادەمــی باوکــی مرۆڤایەت ــی وای پێ
دەیباتــەوە بــۆ ســەروەختی شــا ســولەیامنی حەکیــم، هەیــە پێــی وایــە، کاهینەکانــی جــوو، بــۆ بەرگریکــردن لــە باڵوبوونــەوەی 
ــی  ــتا هەوڵ ــش هێش ــە، ئیخوانی ــی نیی ــی ڕوون ــۆنی مێژوویەک ــۆن ماس ــاوە. وەک چ ــن دایانهێن ــاڵی ٣٣ی زایی ــیح، س ــی مەس دین
نووســینەوەی مێــژووی خــۆی نــەداوە، هەرچەنــدە چەنــدان جــار ســەرکردەکانی ســۆزیان داوە، دیرۆکــی بزاڤەکەیــان بنووســنەوە. 
ــژووی  ــەی، مێ ــە بەشــە نادیارەک ــرە ل ــارە، بچووک ــە دی ــەو بەشــەی ک ــە، ئ ــە ئۆقیانووســدا شــاخی ســەهۆڵین هەی وەک چــۆن ل

ــش هــەر وان. ماســۆنی و ئیخوانی
ماســۆنی کــە بڕیــاری دا، بێجگــە لــە بیناســازانی دامەزرێنــەر، کەســانی تریــش لــە بــژاردە لەســەر ئاســتی دونیــا لــە ڕیزەکانیــدا 
وەربگرێــت، ئیــدی ئامانجــی ئاشــکرابوو کــە نیــازی ئــەوەی هەیــە دەســت بەســەر دونیــادا بگرێــت، ئاخــر ڕەنگــە لە ســێ ســەدەی 
ڕابــردوودا، بــە دەگمــەن ســەرۆکی وەاڵتێــک، یــان کەســێکی کاریگــەر هەبووبێــت، کــەم و زۆر پێوەندیــی بــە بزاڤــی ماســۆنییەوە 
نەبووبێــت. لــەدوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئۆکتۆبــەرەوە، ماســۆنییەکان بــۆ بەرگرتــن لــە تەشــەنەکردنی هەژموونــی ســۆڤییەت، 
کەوتنــە دامەزرانــدن و بەهێزکردنــی حیزبەیلــی ئیســامی. ئیخوانیــش وەک ماســۆنی ددان بــە ســنووری نێــوان وەاڵتانــدا نانێــت، 
ئــەوە نەبــوو، )موحەممــەد عاکیــف(ی ڕێبــەری ئیخوانــی میــر، گوتــی: ئاســایییە بــە المانــەوە مالیزییــەک حوکمــامن بــکات، بــە 
مەرجێــک ســەر بــە ئیخــوان بێــت! ئــەوە نییــە ئیخوانەکانــی الی خۆمــان، کوردســتان خاپــوور بکرێــت، مێشــێک میوانیــان نییــە، 

بــەاڵم بــۆ نســکۆیەکی ئیخــوان، لــە هــەر کوێــی دونیــا بێــت، دەڕژێنــە ســەر شــەقام!
ناپلیــۆن دەیگــوت: )ئــەوی فەرمــاڕەوای میــر بێــت، فەرمانــڕەوای دونیایــە.( لەمێــژە ئەمریــکا و بریتانیایــش چاوێکیــان هــەر لــە 
میــرە و لەڕێــی بزاڤــی ماســۆنییەوە، لــە هەوڵــی جڵەوکردنــی ئیخوانــدان، تــا بەهــۆی ئیخوانــەوە میــر بەرزەفــت بکــەن. ئایــا 
ئــەوە جێــی ســەرنج نییــە میشــیل عەفلەقــی دامەزرێنــەری بەعســی عەرەبــی، کریســتیان و حەســەن ئەلبەننــای دامەزرێنــەری 
ئیخوانــی موســوڵامنان، جوولەکــە بێــت؟ عەببــاس مەحمــوود ئەلعەققــاد )١٨٨٩ - ١٩٦٤(ی گــەورە نووســەر و بیرمەنــدی میــر، 
ــان  ــە دامەزرێنەرەکەی ــن ک ــە نازان ــەو نهێنیی ــوان ئ ــێت: )ئیخ ــدا دەنووس ــاس(ی میری ــەی )أألس ــە ڕۆژنام ــە ٢ی ١ی ١٩٤٩دا ل ل
جوولەکەیــە، لــە دایــک و باوکێکــی جوولەکەیــە کــە لــە مەغریبــەوە بــۆ میــر هاتــوون، لەگــەڵ هاتنیانــدا جوولەکەکانــی میــر 
ــت و  ــک دەبێ ــە دای ــرە(ی جوونشــین ل ــە )بحەی ــەن. حەســەن ل ــن دەک ــۆ دابی ــش و نشــینگەیان ب ــەوە دەچــن و ئی ــە هانایان ب
ــازە  ــە بیناس ــان ب ــۆنییەکان خۆی ــە ماس ــە ک ــش ڕوون ــن، ئەوەی ــێ دەبەخش ــای پ ــناوی ئەلبەنن ــر، پاش ــی می ــۆنییە جووەکان ماس
ئــازادەکان نــاوزەد دەکــەن و )ماســۆن Mason( بــە مانــای بەنــا، وەســتای دیــوار و خانــوو دێــت، هەرچەنــدە باوکــی حەســەن، 

بەنــا نەبــوو، ســەعاتچی بــوو، بۆیــە دەبــوو پاشــناوەکەی ســاعاتی بووایــە، نــەک بەننــا!()**(
بۆچــی لــە قورئانــدا بایەخێکــی زۆر بــە چیرۆکــی بەنــی ئیرائیــل دراوە و لــە چەنــدان ســوورەتدا باســیان کــراوە؟ حەســەن بەننــا 
لــە وەاڵمــدا دەڵێــت: )چونکــە قەومێکــی بەخشــندە بــوون، چونکــە قەومێکــی زینــدوو بــوون، چونکــە ســتەمێکی زۆریــان لــێ 
کــرا، چونکــە میراتگــری یەکەمیــن کتێبــی ئاســامنیین، کــە تەوراتــە.( ئایــا هیــچ جوویــەک لــەوە باشــر بــە قەومەکــەی خۆیــدا 
هەڵدەڵێــت، وەک دامەزرێنــەری ئیخــوان لــە )حدیــث الثاثــاء(دا ستایشــی کــردووە؟ حدیــث الثاثــاء )دەرس(ێــک بــوو هەفتانــە 

بەننــا بــە ئەندامانــی ئیخوانــی دەگوتــەوە، دواتــر دەرســەکان کــۆ کرانــەوە و وەک کتێــب چــاپ کــران.
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بزاڤــی ماســۆنی هــەوڵ دەدات لــە هەمــوو وەاڵتێــک تابــووری پێنجەمــی هەبێــت، چــاو دەگێڕێــت بزانیت کام 
کەســی گرینــگ، تووشــی سەرلێشــێواوی فیکــری هاتــووە، ئیشــی لەســەر دەکات، بــۆ ئــەوەی وەک تابــووری 
پێنجــەم بەگــەڕێ بخــات. لــە ســااڵنی پەنجــای ســەدەی ڕابــردوودا، ســەیید قوتــب کــە ناودارتریــن کادیــری 
ئیخــوان دەبێــت، القــی بــەو تەڵەیــەوە دەبێــت کــە بزاڤــی ماســۆنی بــۆی دەنێتــەوە، ئاخــر ڕۆژنامــەی )التــاج 
املــري( کــە ئۆرگانــی ماســۆنییەکانی میــر بــوو، نووســینی کەســانی غەیــرە ماســۆنیی بــاڵو نەدەکــردەوە. 
ــوە وەک  ــەوە، لەوێ ــێ دەمێنێت ــاڵی ل ــت و دوو س ــکا دەکرێ ــەی ئەمری ــدن ڕەوان ــۆ خوێن ــب ب ــەیید قوت س

ماســۆنییەکی عەیــاری قــورس دەگەڕێتــەوە.

پاراســتنی نهێنــی الی ئیخوانیــش وەک الی ماســۆنی، یەکێکــە لــە پرەنســیپە گرینگــەکان، ئــەوەی لــە نێــوان دوو ئیخوانــدا ڕوو 
ــەوە. )نهێنییــەک  ــەواو نزیکیــش بیــت لێیان ــەو کەســە ت ــا ئ ــە نابێــت کەســی دیکــە بیزانێــت، ب ــەو دووان ــە غەیــری ئ دەدات ل
ــە  ــەوە!( ئەم ــە گڵ ــش ببەی ــدا، نهێنییەکانی ــی خۆت ــەڵ مردن ــت لەگ ــت، دەبێ ــۆت ناپارێزێ ــە ب ــت، کەســی دیک خــۆت نەیپارێزی
یەکێکــە لــەو وەســێتانەی ماســۆنی و ئیخــوان، بۆیــان نییــە بــە مــوو لێــی ال بــدەن. پاراســتنی نهێنــی بــە پلــەی یەکــەم دێــت، بــا 
لــە هەمــوو ڕوویەکیشــەوە جێــی ڕەزامەندیــی مەحفــەل یــان جەماعــە بیــت، ئەگــەر نهێنــی پارێــز نەبێــت، متامنــە لــە دەســت 

دەدەیــت. حیزبێــک نیــازی پــاک بێــت و بــۆ بەرژەوەندیــی گشــتی کار بــکات، الیەنــی نهێنــی و شــاراوەی نابێــت. 
ئیمیــل ئەمیــن دەڵێــت: )ئیخــوان دەنگدانــەوەی هــاواری ماســۆنییە و هــەر وایــش دەمێنێتــەوە.(  ماســۆنی و ئیخــوان هــەردوو 
ــی شــێواندنی ناوبانگــی  ــان ســەرەتا هەوڵ ــە مــەرگ ســزا دەدەن، هــەردوو الی ــن ب ــی درکێ ــان ئەندامــی هەڵگــەڕاوە و نهێن الی
قوربانــی دەدەن و دواتــر دەیکــوژن، ماســۆنی بــە شمشــێر، ئیخــوان  بــە دەمانچــە. الیەنێکــی دیکــەی هاوبەشــی ماســۆنی و 
ئیخــوان ئەوەیــە، هــەم بایــەخ بــە میدیــا دەدەن و هــەم هەوڵــی کڕینــی ویژدانــی ڕاگەیاندنــکار دەدەن، بــۆ ئــەوەی ســەروەختی 
زڕاندنــی نــاوی قوربانــی، ســوودیان لــێ ببینــن. موســتەفا ئەلســەباعی ڕێبــەری ئیخوانــی ســووریا کــە بــە )میانــڕۆ( نارساوبــوو، 

جەنەراڵ کلێبەرحەسەن ئەلبەننا

سەید قوتبعەققاد
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دەڵێــت: )ئەگــەر ویســتامن یەکێــک بڕووخێنیــن، کارێکــی پــێ دەکەیــن، مۆســاد ناتوانێــت پێــی بــکات.( ئیخوانەکانــی کوردســتان 
بــۆ زڕاندنــی نــاوی نەیارانیــان ســوود لــە لڤیــن وەردەگــرن.

ئــەوی دەبێــت بــە ئەندامــی ماســۆنی، لــە ئەمتۆســفیرێکی ســەیر و ترســناکدا، بــە چــاو بەســراوی دەیبــەن بــۆ الی ســەرۆک، 
کــە پــەڕۆ لەســەر چــاوی ال بــرا، دەبینێــت چەنــد شمشــێرێک دەوری ملیــان داوە. مەحمــوود عەســاف کــە ســکرتێری حەســەن 
ــەر  ــە لەب ــێک ک ــردم، کەس ــان ب ــی تاریکی ــۆ ژوورێک ــدەم، ب ــەت ب ــەوەی بەیع ــۆ ئ ــووم ب ــە ١٩٤٤ چ ــت: ک ــوو، دەڵێ ــا ب ئەلبەنن
تاریکــی نەدەنارسایــەوە، لــە دوای مێزێکــی نزمــەوە چوارمەشــقی دانیشــتبوو، لەســەر مێزەکــە قورئانێــک و دەمانچەیــەک هەبوو، 
کــە کەســەکە داوای لــێ کــردم ســوێند بخــۆم، ئیــش بــۆ سەرخســتنی ئیســام دەکــەم، بــە دەنگیــدا ناســیمەوە، دامەزرێنــەری  

ــوو. ڕۆژنامەگەریــی ئیخــوان: ســاڵح عەشــاموی )١٩١١- ١٩٨٣(  ب
یوســف ئەلقــەرزاوی، )ئیخــوان(ی لــە میــر هەاڵتــوو کــە بــە شــێخی فیتنــە نــاوی ڕۆیشــتووە، لــە کتێبــی: )ســیرة و مســیرة(دا 
دەڵێــت: )ئیخــوان کەســێکیان خــۆش بوێــت، بــۆ حەوتەمیــن تەبەقــەی ئاســامن بــەرزی دەکەنــەوە، ڕقیــان لێــی بێــت، دەیبــەن 
بــە ناخــی ئــەرزدا.( ئەبــوو ئەلعــەال مــازی کــە پارێزەرێکــی کۆنــە ئیخوانــە دەڵێــت: )ڕەوتــی ئیســامی نــەک هــەر ناوبانگــی 
ئــەم و ئــەوی دەزڕانــد، بەڵکــوو ســڵی لــە تیرۆکردنــی نەیارانیشــی نەدەکــردەوە، بۆیــە پێویســتە بــەر لــەوەی ڕەخنــە لــە کــەس 

بگریــن، لــە خۆمانــی بگریــن.(
گەلێــک لــەو ســەرکردانەی ئیخــوان کــە بزاڤەکیــان بەجــێ هێشــتووە، باســی پێوەندیــی نێــوان ماســۆنی و ئیخوانیــان کــردووە، 
ــەر بەشــێکیش  ــت: )ئیخــوان ئەگ ــی پەرســتگە(دا دەڵێ ــی )نهێنی ــە کتێب ــە ســەرکردەی ئیخــوان، ل ــاوی، کۆن ســەروەت ئەلخەرب
نەبێــت لــە بزاڤــی ماســۆنی، ئــەوا لــە ڕێــی ســەرکردەکانییەوە، پانــی ماســۆنییەکان جێبەجــێ دەکات.( ماســۆنی و ئیخــوان وەک 
یــەک ســوودیان لــە مەکیاڤیللــی )١٤٦٩ - ١٥٢٧( بینیــوە، ئاخــر هــەردوو الیــان بــۆ گەییشــن بــە ئامانــج، ســڵ لــە گرتنەبــەری 
هیــچ ڕێگەیــەک ناکەنــەوە و هانــا بــۆ هەمــوو ئامرازێــک دەبــن. عەبدوڵــاڵی دووەمــی شــای ئــوردن، لــە گوتوبێژێکــدا لەگــەڵ 
ــە  ــەڕدا، بەشــێکن ل ــە پێســتی م ــن ل ــت: )ئیخــوان گورگ ــک، دەڵێ ــاری ئەتانتی ــۆ گۆڤ ــرگ(دا، ب ــری گۆڵدبێ ــووس )جێف ڕۆژنامەن

ماســۆنییەکان، تەنیــا وابەســتەی ڕێبــەری گشــتیی خۆیانــن و هیــچ داوێــک نایانبەســێتەوە بــە نیشــتامنەوە.(
ئایــا ئــەوەی شــێوازی کاری ئیخــوان لــە زۆر ڕووەوە لــە هــی ماســۆنی دەچێــت، ڕێکەوتــە، یــان زادەی کاریگەرییەتیــی دەســتەی 
یەکەمــە لــە ڕێبەرانــی ئیخــوان کــە پێوەندییــان بــە ماســۆنییەوە پتەوبــوو؟ بەگوێــرەی ڕای ئاشــکرای ئیخــوان، ماســۆنی: 
ــۆ  ــەوڵ ب ــەوە و ه ــاڵو دەکات ــی ب ــی و بێدین ــتە، بەرەاڵی ــژاوی و تیرۆریس ــی، تەموم ــی، نهێن ــوودی، جیهان ــتنێکی یەه ڕێکخس
ــانی  ــی و یەکس ــازادی، برایەت ــمگەلی وەک ئ ــی دروش ــت، ئەوەیش ــادا بگرێ ــەر دونی ــت بەس ــە دەس ــش دەدات جوولەک ئەوەی
بــەرز دەکاتــەوە، بــۆ فریودانــی خەڵکــە. بــەاڵم ئــەم پێناســەیەی ئیخــوان بــۆ ماســۆنی، بــەس نییــە بــۆ ئــەوەی، چاوپۆشــی لــە 

ــۆ چاوبەســتە.  ــن، ئاخــر ب ــوان ئیخــوان و ماســۆنی بکەی ــەوی نێ ــی پت پێوەندی
ســەرهەڵدانی ماســۆنی لــە میــر، بــۆ ئــەو وەختــە دەگەڕێتــەوە کــە ناپلیــۆن ١٧٩٨ میــر داگیــر دەکات، ئاخــر هــەر ئەوســا 
جەنــەڕاڵ (کلیبــەر(ی ماســۆنی )١٨٠٠ - ١٨٥٣( کــە دوای گەڕانــەوەی ناپلیــۆن، دەبێتــە فەرمانــدەی لەشــکرەکەی فەرەنســا، لــە 
میــر کۆڕبەندێکــی ماســۆنیی دادەمەزرێنێــت. لــەوە بــەدواوە زۆر لــە ئەندامانــی ماڵباتــی پاشــا، بــە )شــا فوئاد(یشــەوە، زۆر لــە 
ســەرانی حیزبــە میرییــەکان بــە ســەعد زەغلوولیشــەوە، بــە ماســۆنییەکانەوە پێوەســت دەبــن. جەمالەددینــی ئەڤغانــی )١٨٣٨ 
- ١٨٩٧( و موحەممــەد عەبــدە )١٨٤٩ - ١٩٠٥( کــە دوو ســەری زلــی بزاڤــی فیکریــی ئیســامیین، ســەر بــە ماســۆنییەکان دەبــن و 
یەکەمیــان کــە لــە مەحفەلــی ماســۆنیی فەرەنســایی جــودا دەبێتــەوە، پێوەندیــی بــە مەحفەلــی ماســۆنی ئینگلیزییــەوە دەکات. 
موحەممــەد عەبــدە هاوزەمــان ماســۆنی و موفتیــی میریــش بــووە. حەســەن ئەلبەننــا کــە شــاگردی ئەڤغانــی و عەبــدە بــوو، 
ئــەوەی لــێ چــاوەڕێ دەکــرا، شــوێنپێی وان هەڵبگرێــت، هــەر وایشــی کــرد. ســەیید قوتبیــش کــە بــە تیۆریســتی ئیخــوان هەژمــار 
ــۆنییەکانی  ــی ماس ــە نووســەرانی ئۆرگان ــووە ل ــک ب ــووە و یەکێ ــە ماســۆنی ب ــەوە ک ــەوەی ڕەت نەکردووەت ــت، خــۆی ئ دەکرێ
میــر. )حەســەن ئەلهەزیبی(یــش )١٨٩١ – ١٩٧٣( کــە دووەمیــن ڕێبــەری ئیخــوان بــوو، هیــچ گومــان لــە ماســۆنیبوونی نەبــوو.
ــی  ــە خەڵکان ــی. ک ــە نهێن ــەاڵم ب ــە، ب ــش هــەر بزاڤێکــی یەهوودیی ــە، - ماســۆنی - ی ــە ئاشــکرا بزاڤێکــی یەهوودیی ــی، ب )زایۆن
ــولەیامن  ــرۆز، س ــی پی ــرەی کتێب ــە.( بەگوێ ــی تایبەتیی ــەر بەرژەوەندی ــەوە لەب ــۆنی، ئ ــە ماس ــن ب ــش دەب ــری جوولەکەی غەی
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ــی  ــە فەرمان ــووە، ب ــن ب ــوڕی داوود پەیامهێ ــە ک ــن ک پەیامهێ
ــەو پەرســتگەیەی دروســت کــردووە کــە  ــە ئۆرشــەلیم ئ خــوا ل
بــە هەیکەلــی ســولەیامن نــارساوە و بــەر لــە زاییــن دوو جــار 
ــراوە.  ــوور ک ــک خاپ ــدا جارێ ــی زایینش ــەدەی یەکەم ــە س و ل
ــی ئێســتای  ــی خــۆی لەجێ ــە وەخت ــی ســولەیامن گوای هەیکەل
مزگەوتــی ئەقســادا، )ژێــر گومبــەزی بەردیــن( ڕۆنــراوە، بــەاڵم 
موســوڵامنان ئــەوە بــە ڕاســت نازانــن. لۆگــۆ ئەندازەیییەکــەی 
ماســۆنی لــەو هەیکەلــەوە خــوازراوە و کــە خۆیشــیان بــە 
بیناســاز ناودێــر دەکــەن، مەبەســتیان بیناکردنــی ئــەو هەیکەلــە 

ــە.  پیرۆزەی
ئەســتێرەی داوود و پەرســتگەی ســولەیامن چەنــد بــە الی 
ئیرائیلــەوە گرنگــن، هێندەیــش الی ماســۆنی جێــی بایەخــن. 
بزاڤــی ماســۆنی لــە ســەرەتاوە، نــاوی هێــزە نهێنییەکــە بــووە، 

دواتــر بــۆ ئــەوەی لــە ڕووی یاســایییەوە کێشــەی بــۆ دروســت نەبێــت، نــاوی خــۆی گۆڕیــوە بــە )برایانــی بیناســاز،( ئیخــوان 
لــەو )برایــان(ەوە هاتــووە. لوبنــان الی ماســۆنییەکان بایەخێکــی زۆری هەیــە، گوایــە بیناســازێک کــە نــاوی حیــرام ئابیــف بــووە، 
ئەندازیــاری پەیکــەری ســولەیامن بــووە. مــەزاری ئــەو بیناســازە کــە پاشــای شــاری )ســوور(یش بــووە، لــە گونــدی )حەنناوییــە(ی 
نزیــک شــاری )ســوور(ە، ماســۆنییەکانی دونیــا بــە جێیەکــی پیــرۆزی دەزانــن و ســەردانی دەکــەن. کــە ١٩٨٢ ئیرائیــل لوبنانــی 

داگیــر کــرد، مەناحیــم بیگــن داوای لــە لوبنانییــەکان کــرد، شــوێنپێی حیــرام ئابــی هەڵبگــرن و ددان بــە ئیرائیلــدا بنێــن.
کــەی بزاڤــی ماســۆنی دامــەزرا؟ کــێ دایمەزرانــد؟ لەکوێ دامــەزرا؟ جورجی زەیــدان )١٨٦١ – ١٩١٤( نووســەری گــەورەی میری 
کــە بــە ئەســڵ لوبنانــی بــوو، کریســتیانێکی ماســۆنی بــوو، وێــڕای مێــژووی ئیســام، دیرۆکــی بزاڤــی ماسۆنیشــی نووســیوەتەوە. 
وەک ئــەو باســی دەکات، بیــروڕای جیــاواز دەربــارەی کات و شــوێن و دامەزرێنــەری بزاڤــی ماســۆنی هەیــە. زۆرینــە پێیــان وایــە، 
وەک ڕێکخســن، ســەرەتای ســەدەی هەژدەیــەم لــە لەنــدەن دامــەزراوە، هەیــە دەڵێــت: کۆمەڵــەی خاچــی پەمەیــی کــە ١٦١٦دا 
ســەری هەڵــداوە، کۆمەڵەیەکــی ماســۆنی بــووە. هەیــە دەیباتــەوە بــۆ ســەردەمی شــەڕی خاچپەرســتان، هەیــە دەیباتــەوە بــۆ 
پێــش زاییــن و دەڵێــت لــە هەیکەلــی ســولەیامندا دامــەزراوە. تەنانــەت قســەی وایــش کــە ئــادەم دامەزرێنــەری بــووە و لــە 

بەهەشــتدا دامــەزراوە! کــە ئــەم دوو بۆچوونــەی دوایــی لــە ئەفســانەوە نزیکــرن.
بــە گوتــەی جورجــی زەیــدان و شــاهین مەکاریــۆس )کــە ئەمیشــیان ماســۆنییەکی میریــی بــە ڕەچەڵــەک لوبنانییــە،( پێکهاتنــی 
ــە  ــەی مەحفەل ــە ســەرەتاوە زۆرین ــەوە. ل ــۆن، دەگەڕێت ــی ناپلی ــۆ دوای هاتن ــۆ ســاڵی ١٧٩٨ ب ــە میــر، ب ــی ماســۆنی ل مەحفەل
ــک ســەرکردەی ڕیفۆرمخــوازی  ــر هەندێ ــن. دوات ــک دەهات ــەی دانیشــتووی میــر پێ ــە کەســانی بێگان ــر ل ماســۆنییەکانی می
ــەاڵم هــەر زوو ماســۆنی  ــن، ب ــی ماســۆنییەوە پێوەســت دەب ــە بزاڤ ــوول ب ــدە و ســەعد زەغل ــی، موحەممــەد عەب وەک ئەڤغان
دەبێتــە بزاڤێکــی نانیشــتامنی و دژ بــە خواســتەکانی گەلــی میــر. کــە ئــەوە ئاشــکرا دەبێــت، زۆرینــەی ماســۆنییە میرییــەکان 
پێوەندییــان بــە ئیرائیلــەوە هەیــە، ١٩٦٤ بزاڤەکەیــان قەدەغــە دەکرێــت و هەمــوو ئــەو ســەنتەرانەی گومانــی ماســۆنیبوونیان 
لــێ دەکرێــت، دادەخرێــن. جورجــی زەیــدان وێــڕای عەرەبــی، عیــری، رسیانــی، فەرەنســایی و ئینگلیزیشــی دەزانــی، گۆڤــاری 
نــاوداری هیــال، بــەری ڕەنجــی ئەوبــوو. ئەلـــلەتائیف، یەکــەم گۆڤــاری ماســۆنی بــوو لــە میــر دەربچێــت، شــاهین مەکاریــۆس 

خاوەنــی بــوو.
د. عەلــی شــەلەش کــە پســپۆڕی بزاڤــی ماســۆنییە لــە میــر و دونیــای عەرەبــدا دەڵێــت: )ڕەمــزە گەورەکانــی میر لــە بوارەکانی 
فیکــر و ئــەدەب و سیاســەتدا، زانیارییــان لەبــارەی ئامانجــی ماســۆنییەوە هەبــوو، وەلــێ پێیــان وابــوو دەتوانــن لــە قازانجــی 
ــەدەرە، ئیخــوان  ــان ب ــە گوم ــەوە ل ــت: )ئ ــەوە.( ئەحمــەد فەرەحــات دەڵێ ــەوە کەوت ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــەڕ، ب ــە گ ــان بیخەن خۆی
ــە بزاڤــی زایۆنییــەوە هەبــووە. بــۆ  ــە ســەرەتای دروســتبوونییەوە، لەڕێــی ئیخــوان ماســۆنەوە، پێوەندیــی ب موســلیمین هــەر ل

بزاڤی ماسۆنی لە سەرەتاوە، ناوی هێزە 

نهێنییەکە بووە، دواتر بۆ ئەوەی لە ڕووی 

یاسایییەوە کێشەی بۆ دروست نەبێت، ناوی 

خۆی گۆڕیوە بە )برایانی بیناساز( ئیخوان 

لەو )برایان(ەوە هاتووە
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ئــەوەی کــەس پێــی وا نەبێــت، ســتەمیان لــێ دەکــەم، بەڵگــە لــە قســەی خۆیــان دەهێنمــەوە. پارێــزەر: ســەروەت ئەلخەربــاوی 
کــە یەکێــک بــوو لــە ســەرکردەکانی ئیخوانــی میــر، ٢٠٠٣ وازی لــێ هێنــان و کتێبێکــی بەنــاوی: )نهێنیــی پەرســتگە(وە لەســەر 
بــاڵو کردنــەوە کــە دەنگدانەوەیەکــی زۆری هەبــوو، تێیــدا دەڵێــت: ئیخــوان ڕێکخســتنیکی ترســناکی ماســۆنییە، نهێنییەکانــی لــە 

ســندووقێکدا الی کاهینــە گەورەکانــی پارێــزروان.(
ئەلخەربــاوی دەنووســیت: )کــە خوێنــدکاری مــاف بــووم، کتێبەکــەی کۆنــە مەرجەعــی ئیخــوان: شــێخ موحەممــەد غەزالیــم بــەر 
چــاو کــەوت کــە تێیــدا دەڵێــت: ڕێبــەری دووەمــی ئیخــوان، حەســەن ئەلهەزیبــی ماســۆنی بــووە، بــڕوام پــێ نەکــرد، دواتــر کــە 
ــت،  ــرۆر دەکرێ ــا تی ــە حەســەن ئەلبەنن ــان دروســن.( ک ــی هەمووی ــرد، لێکدانەوەکان ــەی هەســتم ک ــۆ الی کتێبەک ــەوە ب گەڕام
ــت و  ــۆنی، دەیهێنێ ــی ماس ــر، بزاڤ ــان ڕوون ــی، ی ــتێکی دەرەک ــوان، دەس ــەرکردەکانی ئیخ ــە س ــت ل ــک نابێ ــی یەکێ ئەلهەزیب
دەیــکات، بــە ڕێبــەری گشــتی. ئێســتایش دەســتووری پیــرۆز الی ئیخــوان، کتێبــی )معــامل يف الطریــق(ی ســەیید قوتبــی ماســۆنییە 
ــدا،  ــوو قورئان ــە هەم ــە ل ــەوە ڕێکەوت ــا ئ ــرۆر دەکات. ئای ــدن و تی ــگ، تۆقان ــکاری، زەبروزەن ــۆ خوێنڕشــن، کاول ــە بانگەشــە ب ک
ئیخــوان ئایەتێــک لــە ســوورەتی )ئەنفــال( دەکات بــە دروشــم کــە داوای: ئامادەکردنــی هێــز بــۆ )تۆقانــدن(ی دوژمــن دەکات! 
ــا هەبوونــی  ــْم. ئەنفــال ٦٠( ئای ــِه َوَعُدوَّكُ ــُدوَّ اللَّ ــِه َع ــوَن -  ِب ــِل - تُرِْهبُ ــاِط الَْخيْ ــْن ِربَ ٍة َوِم ــوَّ ــْن قُ ــتَطَْعتُْم ِم ــا اْس ــْم َم وا لَُه ــدُّ )َوأَِع
قورئــان و دوو شمشــێر، لــە لۆگــۆی ئیخوانــدا، لــە غەیــری: بــە زەبروزەنــگ ئیســام دەســەپێنین، هیــچ مانایەکــی دیکــەی هەیــە؟

ئیخوانــی ســووریا کــە وەک لقێــک وابــوو لە ئیخوانی میر، موســتەفا ئەلســەباعی )١٩١٥ – ١٩٥٤( ڕێبەریشــی 
ــەرکردەیەکی  ــە س ــاموی ک ــی عەش ــوو. عەل ــۆنی ب ــر، ماس ــی می ــەری ئیخوان ــای ڕێب ــەن ئەلبەنن وەک حەس
ئیخــوان بــوو، لــە کتێبــی: )دیرۆکــی نهێنیــی کۆمەڵــی برایانــی موســوڵامنان(دا دەڵێــت: )کــە ســەیید قوتــب 
لــە زینــدان ئــازاد کــرا، چــووم بــۆ ماڵیــان لــە حەلــوان، پێــی گوتــم: هەندێــک لــە گــەورە بەرپرســانی ئیخــوان، 
ــی دەزگا  ــدەن، پیاوان ــە لەن ــاو ل ــەن و ناوبەن ــەکان دەک ــاوا و زایۆنیی ــییەکانی ڕۆژئ ــۆ دەزگا جاسووس ــش ب ئی
هەواڵگرییەکانــی ئیرائیــل دەببنــن.( دروشــمی ماســۆنییەکان: ئــازادی، یەکســانی و برایەتــی بــوو، ئیخوانیــش 
هــەر لــەو جــۆرە قســانەی دەکــرد. ئــەو ســێکوچکەیە الی بەعــس کــە میشــیل عەفلەقــی دامەزرێنــەری ماســۆنی بــوو، کرابــوو 
بــە: یەکبــوون، ئــازادی و سۆشــیالیزم. ماســۆنییەکان جارێــک لەڕێــی ئیســامەوە و جارێکــی دی بــە نــاوی نەتەوەپەرســتییەوە، 

لــێ نەدەگــەڕان وەاڵتانــی دواکەوتــوو هەنگاوێــک بچنــە پێشــەوە.
ــە،  ــا، ترســناکرین ڕێکخــراوی نهێنیی ــد، لەســەر ئاســتی دونی ــە ئیســامعیلییە دایمەزران ــا ١٩٢٨ ل ــە حەســەن ئەلبەنن ئیخــوان ک
کۆمەڵێــک هــۆکاری سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی وایــان کــرد، بەنــاو چیــن و توێــژە هەژارەکانــی میــردا بــاڵو ببێتــەوە. 
لــە دامەزراندنییــەوە تــا نســکۆی ڕژێمەکــەی موحەممــەد مورســی لــە ٣٠ی حوزەیرانــی ٢٠١٣دا، ڕۆڵێکــی بەرچــاوی لــە 
ــە کوشــت بچــن،  خاپوورکردنــی جڤاکــی میــردا وازی کــرد. ئــەوەی ئەندامانــی ئیخــوان ئامــادەن لەڕێــی ڕێکخســتەکەیاندا ب

ــوو. ــە حەســەن ئەلســەباح دایمەزراندب ــی بەنگكێشــانن ک ــەوا گرووپ ــت، ئ ــەی هەبێ ــە وێن ــژووی ئیســامدا، ل ــە مێ ــەر ل ئەگ
ــامییەکی  ــا ئیس ــاالک، ئینج ــۆنییەکی چ ــە ماس ــت ب ــر دەبێ ــێ دەکات، دوات ــت پ ــی دەس ــەی ئەدەب ــە ڕەخن ــب ب ــەیید قوت س
تەکفیــری، ڕقــی لــە حەســەن ئەلبەننــا دەبێــت و )ناتــۆرەی( حەســەن ئەلســەباح دەداتــە پاڵــی، بــا دەداتــەوە و وەک بلیمــەت 
باســی ئەلبەننــا دەکات، ١٩٦٦ بــە تاوانــی پاندانــان بــۆ تیرۆکردنــی نــارس لــە ســێدارە دەدریــت. ئــەوەی ســەیید قوتــب دوو ســاڵ 
لــە ئەمریــکا بەســەر دەبــات، هێشــتا ســاغ نەبووەتــەوە، بۆچــی لــەوێ بــووە؟ کام الیــەن ناردوویەتــی؟ ئاخــر دەنگــۆی ئــەوە 
هەیــە، ئەمریــکا ئــەو ســەفەرەی بــۆ ڕێــک خســتبێت، هەرچەنــدە بــە قســەی موحەممــەد قوتبــی بــرای، ئــەو دوو ســاڵە )کۆتایــی 
ســااڵنی چلــی ســەدەی پێشــوو( لەســەر خواســتی پاشــا بــۆ ئەمریــکا دوور خراوەتــەوە. حیلمــي ئەلنەمنــەم دەڵێــت: )ســەیید 
قوتــب نــەک هــەر هیچــی لــە دژی پاشــا نەنووســیوە، بەڵکــوو بەبۆنــەی جەژنــی لەدایکبوونییــەوە، پیرۆزباییشــی بــۆ هەنــاردووە. 
الیەنــی هاوبەشــی ئەمریــکا و ســەیید قوتــب، دژایەتیکردنــی بەهێزبوونــی هەژموونــی  کۆمۆنیــزم بــووە لــە میــردا.( ئەحمــەد 
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ســاڵح عەببــاس دەڵێــت: )ســی ئــای ئــەی ئــەو ســەفەرەی بــۆ ســەیید قوتــب ڕێکخســتبوو.(
د. حەمــادە مەحمــوود ئیســامعیل لــە کتێبــی: ئیخــوان لەنێــوان دیــن و سیاســەتدا، دەڵێــت: )پەیکــەری ڕێکخراوەییــی ئیخــوان 
وەک جەوالــە )کەشــافە/ دیدەوانــی( دروســتبوو، هــەر شــانەیەک لــە ســێ کــەس پێــک دەهــات و ئەمیرێکیــان هەبــوو، ئــەو 
ــەرکردەی  ــە س ــە ک ــەی هەرەمەک ــتنە لووتک ــا دەگەییش ــان، ت ــەرووتر هەڵدەکش ــەرەو س ــوویی ب ــێوەیەکی هێش ــە ش ــانانە ب ش
ــە ماســۆنییەکانەوە فێــری بووبــوو. کەســانی  ــە ڕێکخســتنی ســەربازی، ئیخــوان ل ــوو ل ڕێکخســتنەکە بــوو. کەشــافە جۆرێــک ب
ــا  ــەوان دەســپێردرا. حەســەن ئەلبەنن ــرۆر ب ــدا و کاری تی ــی ئیخوان ــە دەزگای تایبەت ــدام ل ــە ئەن ــی، دەبوون ــە دیدەوان چــاالک ل

ــە ئیــامن.(  ــۆ ئیخــوان، ببێتــە جۆرێــک ل ــۆ ئــەوە دەکــرد، الیەنگیریــی ب خــۆی سەرپەرشــتی دیدەوانیــی دەکــرد و کاری ب
)ســەیید قوتــب(ی ئایدیۆلۆجیســتی ئیخــوان، لــە گوتــاری: )بۆچــی بــووم بــە ماســۆنی(دا کــە ٢٣ی نیســانی ١٩٤٣دا لــە )التــاج 

املــري(ی ئۆرگانــی ماســۆنییەکان دا بــاڵو بووەتــەوە، دەڵێــت: 
ــا  ــە دەرگای ماســۆنیم دا، ت ــە ل ــە. بۆی ــی مرۆڤایەتیی ــی برین ــرد، ماســۆنی هەتوان ــە ماســۆنی چونکــە هەســتم ک ــووم ب ــە ب )بۆی
ڕۆحــی برســیم بــۆ حیکمــەت، تێــر خــۆراک بکــەم. بۆیــە بــووم بــە ماســۆنی، تــا تیشــکی مەشــخەڵەکەی ڕێــی تاریکــی ژیانــم 
بــۆ ڕۆشــن بکاتــەوە. بەرلــەوەی ببــم بــە ماســۆنی، خــۆم ماســۆنی بــووم، بــەاڵم پێویســتم بەوەبــوو ماســۆنیبوونی خــۆم زاخــاو 
بدەمــەوە و جۆشــی بــدەم. بۆیــە ئــەو ڕێگــە ڕاســتەم هەڵبــژارد، تــا لەبــەر دەســتی بیناســازە ئازادەکانــدا پــەروەردە بکرێــم و 

ــم.  ڕابهێرنێ
ــێ ژاوەژاو کار  ــوری و بەب ــە هێ ــێکە ب ــەس، کەس ــت و ب ــدا ڕەتبووبێ ــە ئەندامبوون ــمی ب ــە ڕێوڕەس ــە ب ــێک نیی ــۆنی کەس ماس
بــکات، کەســێکە بــە یەکســانی و بــە هەمــان چــاو ســەرنجی هەمــووان بــدات و دەرگــەی دڵــی بــۆ گــەورە و بچــووک کــراوە 
بێــت. ماســۆنی کەســێکە چاکــە لــە پێنــاوی چاکــەدا دەکات، بــە ئومێــدی هیــچ دەســتکەوتێک نییــە و هــەر ئەرکــی ســەر شــانی 

ڕادەپەڕێنێــت، بەبــێ ئــەوەی هیــچ مافێکــی بوێــت.
ماســۆنی هەمــوو ئایینــەکان لــە خۆیــدا کــۆ دەکاتــەوە، دژی کاولکارییــە، فەرهەنگەکــەی جێــی دەمارگیریــی تێــدا نابێتــەوە و 
ــە  ــە، ب ــە جێگەیەک ــاوا هۆگــری یەکــری دەکات. ماســۆنی تاق ــەڕی خۆرئ ــا ئەوپ ــەوە، ت ــەڕی خۆرهەاڵت ــە لەوپ نزایەکــە خەڵکەک
چاوپۆشــین لــە جیاوازییــە کۆمەاڵیەتییــەکان، هەمــووان دەتوانــن دەســت لەنێــو دەســتی یەکــر بنێــن و تێیــدا وەک بــرا پێکــەوە 
بژیــن. ماســۆنی لەســەر بناغــەی ســێپای ئــازادی و برایەتــی و یەکســانی ڕۆ نــراوە و بااڵتریــن  پرەنســیپ و بــاوەڕ و ئامانجــە.

ماســۆنی باوەڕێــک نییــە و هیچــی تــر، پیاوەتییــە، مرۆڤایەتییــە، ئینســان بــۆ کاری چاکــە هــان دەدات، تەنیــا بــۆ ئاســوودەکردنی 

نوسینێکی سەیید قوتب لە تاجی املاسونية-يف-مرص-عيل-شلش
میرسیدا

تاریخ املاسونیة العام
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ویژدانــی و هیچــی تــر. ماســۆنی ڕۆحێکــی بــەرز و پاکــژە، ئینســان لەســەروو شــتە بچووکەکانــەوە ڕادەگرێــت و لــە خڵتــە پاکــی 
دەکاتــەوە. ماســۆنی بــۆ کەســانێک کــە لــەدووی شــکۆ وێڵــن، منوونــەی بااڵیــە. ماســۆنی چاکەکارییەکــە هەڵگــری بااڵتریــن مانــا 

و پاکریــن مەبەســت و جوانریــن بــاوەڕە.(

*
ــت.   ــەوە قســەی لەســەر نەکردبێ ــە زێدەڕۆییی ــدە ب ــە ماســۆنی سەرســام نەبووبێــت و هێن ــدە ســاویلکانە ب ڕەنگــە کــەس هێن
ئەحمــەد زەکــی ئەبــوو شــادیی شــاعیر کــە ماســۆنی بــووە، کــە دوو کتێبــی لەبــارەی ماســۆنییەوە نووســیوە، وەهــا ستایشــی 
بزاڤەکــەی نەکــردووە. ماســۆنی ڕێکخســتنێکی جیهانگــرەوە، نائینســانی، پیاوســاالر، نهێنــی، ڕووخێنــەر، تینــووی خوێــن، 
تیرۆریســت و تەمومژاوییــە، هەوڵــی بــۆ ئەوەیــە، لەڕێــی دروشــمی بریقــەداری فریودەرانــەوە، دونیــا بخاتــە بــن هەژموونــی 

ــەوە.  خۆی
ــارس حیلمــی  ــدا( کتێبێکــە د. ی ــا و ماســۆنیبوونی ئیخوان ــی حەســەن ئەلبەنن ــوان یەهوودیبوون ــژووی ڕەشــی جەماعــە لەنێ )مێ
ــتە  ــتییە بەرجەس ــەو ڕاس ــا ئ ــەن ئەلبەنن ــت: )حەس ــدا دەڵێ ــەوە، تێی ــاڵو بووەت ــدەن ب ــە لەن ــیویەتی و ٢٠١٤ ل ــاعیر نووس ئەلش
ــا، لــە چاندنــی ئەســپی تــەروادە لەنــاو عەقــڵ و دەروونــی موســوڵامناندا ســەرکەوتوو  دەکات کــە دەزگا ئەمنییەکانــی بریتیانی
ــە  ــە یەکێک ــی ک ــار داوە، باوکیش ــۆی حەش ــی خ ــنامەی یەهوودیبوون ــامدا ناس ــای ئیس ــر عەب ــا لەژێ ــەن ئەلبەنن ــووە. حەس ب
ــۆ  ــانکارییەکی ب ــوو ئاس ــۆنییەوە( هەم ــەی ماس ــۆی )جوولەک ــا بەه ــردووە. بریتانی ــەر وای ک ــوان، ه ــی ئیخ ــە دامەزرێنەران ل

ــەوە. ــان بکەن ــی خۆی ــانی جێ ــە ئاس ــا ب ــردوون ، ت ــتەی ک ــی داداون وئاڕاس ــردووە، دەرس ــان ک هەردووکی
ــدەی  ــەو ئومێ ــی، ب ــاکاری کۆمەاڵیەت ــت: ئ ــاوی دەنێ ــێ دەکات، ن ــت پ ــانەیەک دەس ــتکردنی ش ــە دروس ــا ب ــەن ئەلبەنن حەس
ــەو شــانەیە، شــانەیەکی دیکــە پێــک  ــاو ئ ــە کەســانی ن ــر هــەر ل ــکات. دوات ــدا ب ــاکاری کۆمەاڵیەتی ــە ئ ــکاری ل ــەوە گۆڕان لەڕێی
دەهێنێــت، نــاوی لــێ دەنێــت: شــانەی بەگژداچوونــەوەی حەرامــەکان. شــانەکە لــە کەســانی کەتــە و بەهێــز دروســت دەکات، 
خــۆی حەرامــەکان دیــاری دەکات و هــەر لەســەر پێشــنیاری خۆیشــی لــەو کەســانە دەدرێــت کــە ســنووری حــەرام دەبەزێنــن، 
جــا ئیــدی خوێنــدکار بــن، یــان مامۆســتا! ئەلبەننــا هێشــتا خوێنــدکار دەبێــت، خــۆی بــە سەرپەرشــتیاری جڤــاک دەزانێــت، هــەر 
کــە ئیخوانیــش دادەمەزرێنێــت، خــۆی دەبێــت بــە بەرپرســی ڕێکخســتنە نهێنییەکــەی کــە ئەرکــی تۆقانــدن و تیــرۆر دەبێــت.

ئەلبەننــا بــە کۆمەکــی ئەحمــەد ئەلســوککەریی هــاوکاری، خــۆی دەخزێنێتــە نێــو یەکێــک لــە تەریقەتەکانــی ســۆفیگەرییەوە 
کــە بــە حەســافییەکان بەناوبانــگ بــوو، ســوودێکی زۆریــان بــۆ بەهێزکردنــی ئیخــوان لــێ وەردەگرێــت. هــەر ئــەو ســەروەختە 
پێوەندیــی بــە کۆمپانیــای کەناڵــی سویســەوە دەکات کــە ئینگلیــز و فەرەنســایییەکان بەڕێــوەی دەبــەن، پارەیەکــی وایــان لــێ 
ــز بەخشــندانە کۆمەکــی ئیخوانــی  ــۆ ئــەوەی بەردەوامیــی هەبێــت، ئینگلی وەردەگرێــت، بەشــی ڕۆنانــی مزگەوتێــک بــکات. ب
دەکــرد. مــارک کورتیــس کتێبێکــی هەیــە، نــاوی نــاوە: )کاروبــارە نهێنییــەکان: کلکگرێدانــی ئینگلیــز لەگــەڵ ئیســامی ڕادیکالــدا،( 
ــتکردن و  ــە دروس ــرە ل ــە قاهی ــا ل ــەفارەتی بەریتانی ــە دەکات، س ــەو ڕۆڵ ــاس ل ــەوە، ب ــاڵوی کردووەت ــل ب ــێرڤانتس تی دەزگای س

گەشــەکردنی ئیخوانــدا بینیویەتــی. 
کــە لــە فەرەنســا بــە گوشــاری کەنیســە و بــە بڕیــاری پاشــا، زۆرێــک لــە )ســوارچاکانی هەیکــەل( دەســتگیر دەکرێــن، ئیــدی 
ئەوانەیــان کــە هەڵدێــن، ناچــار بــە کاری ژێرزەمینــی دەبــن. هەمــان گرووپ کــە لــە بریتانیایش دووچــاری  ڕاوەدوونــان دەبنەوە، 
نــاوی خۆیــان دەگــۆڕن بــە بیناســازە ئــازادەکان. جیاوازییەکــی نێــوان بیناســازە ئــازادەکان و کەنیســە ئەوەبــوو، بیناســازی ئــازاد 
بــڕوای بــەوە نەبــوو، بچێتــە کەنیســە و ددان بــە هەڵەکانیــدا بنێــت، کەنیســەیش ئــەو ســەرپێچییەی قەبــووڵ نەدەکــرد. ماســۆنی 
بەرلــەوەی وەک ڕێکخســن هەبێــت، وەک ئایدۆلۆجیــا هەبــوو، یەکــەم تێکســتی ماســۆنی کــە ١٣٩٠ نــوورساوە و شەســتوچوار 

الپەڕەیــە، لــە مــۆزەی بەریتانیــادا پارێــزراوە.
ــە ١٧٢٣دا نووســیویەتی.  ــا، ل ــی بریتانی ــن دەســتووری ماســۆنی، جیمــس ئەندەرســۆنی ســەرکردەی بیناســازە ئازادەکان یەکەمی
لــەو دەســتوورەدا بەدرێــژی بــاس لــە حــەوت عاجباتییەکــەی دونیــا کــراوە کــە بــە بەرهەمــی زانســتی ئەنــدازە ناودێــر کــراون. 
دەســتوورەکە پێنــج )رسوود(ی تێدایــە کــە ئەندامــان لــە کۆبوونەوەکانــدا دەیانچــڕن. بەپێــی ئــەو دەســتوورە، ماســۆنی 
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درێژەپێــدەری عەهــدی دێرینــی کتێبــی پیــرۆزە، دامەزرێنەرانی 
ــە  ــوون ک ــە ب ــەو جوولەکان ــۆنی، ئ ــی ماس ــن مەملکەت یەکەمی
لەگــەڵ مووســادا میریــان بەجــێ هێشــت و مووســایش لێزانــە 

هــەرە گەورەکــەی ماســۆنییە.
لــە ١٨٧٧ دا وەرچەرخانێــک لــە بزاڤــی ماســۆنیدا ڕوو دەدات، 
ئاخــر لــەوە بــەدواوە، مولحیــد بــە ئەنــدام وەردەگیریــت، 
بــەاڵم  پێشــر ئەنــدام دەبــوو بــڕوای بــە دینێــک و بــە خالیقــی 
ــەدواوە ئافرەتیــش  ــەو ســاڵە ب هــەرە گــەورە هەبێــت. هــەر ل
دەتوانێــت بچێتــە ڕێــزی بزاڤەکــەوە. ماســۆنییەکانی ســوێد 
هەرچەنــدە  وەردەگــرت،  ئەنــدام  بــە  کریســتیانیان  هــەر 
ــە. کــە ســەروەختی  ــە ئەڵتەرناتیڤــی دین ــە، ن ــە دین ماســۆنی ن
دەبەســتنەوە،  ماســۆنی  چــاوی  بەئەندامبــوون  ســوێندی 
مەبەســت ئەوەیــە پێشــر لەنێــو جەهــل و تاریکیــدا ژیــاوە، کــە 

ئەنــدام بــە دەوری )هەیکــەل(دا دەســووڕێتەوە، ئــەوە تەوافــی ئــەو شــوێنە پیرۆزەیــە کــە لــەوێ عەبــد بــە خالیــق دەگات، کــە 
ســەروەختی ســوێندخواردن پەتێــک دەکرێتــە ملــی ئەنــدام، ئاماژەیــە بــۆ ناوکــەداو کــە کۆرپەلــە بــە دایکییــەوە دەبەســتێتەوە 
و بەهــۆی ئــەو داوەوە ژیــان بــەردەوام دەبێــت، بــەاڵم ئەگــەری ئەوەیــش هەیــە، ئــەو پەتــە ئامــاژە بێــت بــۆ پەتــی ســێدارە 
لــە کاتــی هەڵگەرانــەوە و ناپاکیــدا. ئــەو دوو ســتوونەی لــە لۆگــۆی ماســۆنیدا هەیــە و گۆشــەیەکی وەســتاویان پێــک هێنــاوە، 
ڕەمــزن بــۆ دیــواری پەرســتگەی ســولەیامن پەیامهێــن، یــان بــۆ هــەور و ئاگــر کــە بــە هۆیانــەوە خالیــق، ئــەو ڕێگەیــەی پیشــانی 
قەومەکــەی مووســا داوە کــە بــەرەو ئــەو خاکەیــان دەبــا، خــوا بەڵێنــی پــێ داون کــە خاکــی ئەوانــە. هــەر ئــەو دوو ڕاســتەیە 

ــووە. ــە بیناســازی ســەرەکیی پەرســتگەی ســولەیامن ب ــف( ک ــرام ئابی ــۆ )حی ــت ب ــز بێ دەشــێت ڕەم
ماســۆنییەکان لــە زۆربــەی وەاڵتانــی دونیــادا مەحفەلــی ســەرەکییان هەیــە و دەشــێت لــە یــەک وەاڵتــدا چەنــدان مەحفەلیــان 
هەبێــت، بــەاڵم مەحفەلــەکان هەموویــان  ســەر بــە مەحفەلــە ســەرەکییەکەی وەاڵتەکــەن. مەحفەلــی هــەرە ســەرەکیی ماســۆنی 
لــە لەندەنــە کــە ١٧١٧دا دامــەزراوە. بەرپرســی مەحفەلــەکان لێزانــی گەورەیــان نــاوە، هەمــوو ئــەو لێزانــە گەورانــە، پێوەندییــان 
بــە لێزانــی هــەرە گــەورەوە هەیــە کــە بەرپرســی مەحفەلــە ســەرەکییەکەی لەندەنــە. دووەم مەحفەلــی گرینگــی ماســۆنی لــە 
ــان، ئیخوانیــش هەمــان ڕێچکــەی  ــە برای ــەت ب ــووە تایب ــە ســەرەتاوە ماســۆنی ڕێکخســتنێک ب فەرەنســایە ١٧٢٨ دامــەزراوە. ل
گرتــە بــەر. لــە ١٨٨٢ بــەدواوە، ماســۆنییەکانی فەرەنســا ژنیشــیان وەردەگــرت. لــە ئەمریــکا ماســۆنییەکان لــە ١٩٠٣ دا بــۆ یەکــەم 
جــار ئافرەتیــان وەرگــرت. لــە چارەکــی یەکەمــی ســەدەی بیســتەمدا، ژنانــی ماســۆنی لەســەر ئاســتی دونیــا گەلێــک مەحفەلــی 
تایبــەت بــە خۆیــان هەبــوو. ماســۆنییەکان بــە شــوێنی کاری خۆیــان ناڵێــن: بنکــە یــان بــارەگا، بەڵکــوو )پەرســتگەی فەلســەفە 

و هونــەر(ی پــێ دەڵیــن.

ئەگــەر بــاس لــە ڕەگوڕیشــەی ماســۆنی بکەیــن و بیبەینــەوە بــۆ پێــش ١٧١٧ تووشــی سەرلێشــێوان دەبیــن و 
لەبــری ئــەوەی ڕووناکــی باوێینــە ســەر بزاڤەکــە،  تەمومژاویــری دەکەیــن. تێزێــک هەیــە، دەڵێــت: )ماســۆنی 
باوەڕێکــی زەمینییــە، بــۆ الوازکردنــی هەژموونــی دینــی مەســیح ســەری هەڵــداوە، کــە باوەڕێکــی ئاســامنییە.( 
ــووە،  ــی ڕێنیسانســی لەســەر ب ــەم و زۆر کاریگەری ــت، ک ــەوە دەردەکەوێ ــژووی ســەرهەڵدانەکەیدا ئ ــە مێ ب
ڤۆڵتێــر )١٦٩٤ - ١٧٧٨( کــە یەکێــک بــووە لــە ڕێبەرانــی ڕۆشــنگەری، پێوەندیــی بــە ماســۆنییەکانەوە هەبــووە.

ــی  ــۆ کارێکــی دیاریکــراو و لەڕێ ــەک ڕەمــزە ب ــن و هــەر پەنجەی ــەکار دەهێن ــز ب ــی دەســت وەک ڕەم ماســۆنییەکان پەنجەکان

ماسۆنییەکان لە زۆربەی وەاڵتانی دونیادا 

مەحفەلی سەرەکییان هەیە و دەشێت لە 

یەک وەاڵتدا چەندان مەحفەلیان هەبێت، 

بەاڵم مەحفەلەکان هەموویان  سەر بە 

مەحفەلە سەرەکییەکەی وەاڵتەکەن

٥



ژمارە 10
ئەیلولی ٢٠١٨  دابڕان

44

ــۆ  ــر ب ــی می ــی ٢٠١٣دا ئیخوان ــە ١٤ ئاب ــەن. ل ــری تێدەگ ــە یەک ــن ل ــەوەی وشــەیەک بڵێ ــێ ئ ــەوە، بەب ــی پەنجەکان جوواڵندن
ــەدواوە، ئیخــوان لەبــری  ــەوە ب ــە گۆڕەپانــی )ڕابیعــە(ی عەدەوییــەوە، ل ــرە ڕژان ــە قاهی ــە موحەممــەد مورســی، ل پشــتگیریی ل
ــان بــەرز دەکــردەوە. ئیخــوان  ئــەوەی دوو پەنجــە وەک حەرفــی ڤــی، کــە ڕەمــزی ســەرکەوتنە بڵنــد بکەنــەوە، چــوار پەنجەی
پەیڤیــن و ناردنــی پەیــام بەهــۆی بزواندنــی پەنجەکانەوە، لــە ماســۆنییەکانەوە فێربــوون. دوای ڕووبەڕووبوونــەوە خوێناوییەکەی 
مەیدانــی )ڕابیعــە(ی عەدەوییــە، ئاکەپــە لــە شــاری )بورســە(وە، حەمــاس لــە )غــەززە(وە و کۆمەڵــی ئیســامی لــە )هەولێــر(

ەوە، بــۆ پشــتگیریی لــە مورســی و ئیخوانــی میــر، چــوار پەنجەیــان بڵنــد کــردەوە. چــوار پەنجــەی ڕەش و پاشــخانێکی زەرد، 
وەک لۆگــۆی تــازەی ئیخوانــی لــێ هاتــووە، ڕەش ڕەمــزە بــۆ ماتــەم و زەرد ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی دونیــا لــە ئاســتی کوشــتارەکەی 

ڕابیعــەی عەدەوییــەدا بێدەنــگ و بــێ هەڵوێســت بــووە.
ماســۆنی وەک پیانگێڕییەکــی گەردوونــی بــاس دەکرێــت، بەبــێ ئــەوەی زانیــاری پێویســت لەبارەیــەوە هەبێــت. بۆشــاییەکی 
مەعریفــی لەســەر ئاســتی دونیــا دەربــارەی ڕێکخســتنە نهێنییــەکان هەیــە، بــەاڵم هیــچ ڕێکخســتنێکی نهێنــی وەک ماســۆنی بــە 
تەمومژێکــی هێنــدە چــڕ دەورەی نەگیــراوە. ماســۆنی هــەر بــە ڕووی دەرەوەدا دانەخــراوە، بــە ڕووی خۆیشــیدا وا مەحکــەم 
ــە دوو  ــاک دەکات ب ــی ت ــە، ژیان ــی جیاکەرەوەی ــۆنیبوون هێڵێک ــردووە. ماس ــەوە دزەی ک ــاری لەبارەی ــن زانی ــراوە، کەمری داخ
ــەن،  ــۆ دەک ــەی ب ــان بانگەش ــاوازن، وەک خۆی ــەواو جی ــای ت ــە دوو دونی ــیبوون، ک ــیبوون و دوای ماس ــە ماس ــەر ل ــەوە، ب بەش
ئینســان کــە دەبێــت بــە ماســۆنی، دونیــای تاریکــی و گومــان بەجــێ دەهێلێــت و پــێ دەنێتــە دونیــای ڕووناکــی و یەقینــەوە. 

ئــەم پێناســەیە بــۆ ئەندامــی ماســۆنی، تــەواو لــە پێناســەی ئیخــوان دەچێــت، بــۆ ئەندامــی خــۆی.
ــە  ــم و ل ــەوەکان بب ــادەی کۆبوون ــەم، ئام ــێ بک ــانم جێبەج ــی سەرش ــۆز دەدەم، ئەرکەکان ــۆم و س ــوێند دەخ ــەرەف س ــە ش )ب
چاالکییــە هاوبەشــەکاندا هاوکاریــی برایانــم بکــەم.( کــە ئەنــدام ئــەم ســوێندەی خــوارد، ســەرۆکی هــەرە گــەروە لێی دەپرســێت: 
)بــە ویســت خــۆت دێیتــە ڕیزەکامنانــەوە و نهێنییــەکان دەپارێزیــت؟( دوای بەڵێــی ئەنــدام، ســەرۆک پێــی دەڵێــت: )دە هەڵســە 
کتێبــی پیــرۆز ڕامبووســە ئــەی بەرچــاوڕوون! ئیــدی تــۆ شــیاوی ئەوەیــت لــە نهێنییەکانــی بیناســازە ئــازادەکان ئــاگادار ببیــت.( لــە 
کۆتایــی رسووتەکــەدا، ســەرۆکی هــەرە گــەورە، بــەو ماســۆنییەی تــازە متامنــەی پــێ کــراوە، دەڵێــت: )ئەگــەر خــۆت بدزیتــەوە، 

یــان نهێنییەکــی بیناســازە ئــازادەکان ئاشــکرا بکەیــت، ســزات کوشــتنە، ئیــدی بــە شــیر بێــت یــان بــە پــەت.(
ماســۆنی وەک هــەر ڕێکخراوێکــی نهێنــی، ئــەو وەهمــە لــە کــن ئەنــدام دروســت دەکات، کــە کەســێکی ئــازادە، خاوەنی ویســتی 
ــی ملکــەچ  ــە کۆیلەیەک ــدام بکات ــەوە دەکات، ئەن ــش لەســەر ئ ــەاڵم ڕاســتییەکەی ئی ــە، ب ــی هەی ــی ڕەخنەگرتن ــی و ماف خۆیەت
ــەاڵم ڕاســتییەکەی  ــە، ب ــی مافــی هەڵبژاردن ــدام دروســت دەکات کــە خاوەن ــەو وەهمــە الی ئەن ــێ ویســت، ئ ــەڵ و ب و گوێڕای
تەنیــا یــەک بــژارەی دەخاتــە بەردەســت. تــاک کــە دەچێتــە نــاو دونیــای ڕێکخســتنی ماســۆنییەوە، ئیــدی لــە دونیــای دەرەوە 
ــەواو وەک الی  ــت، ت ــی دەکرێ ــەردا جێبەچ ــەڕاوەی بەس ــی هەڵگ ــت، حوکم ــێ ببیرنێ ــی ل ــەر دوودڵییەک ــدی ه ــت، ئی دادەبڕێ
ئیســامییە ئیڕهابــی و تەکفیرییــەکان هەیــە. ئیســامیی تیرۆریســت بــە پاســاوی ئــەوەی هــەق تەنیــا الی خۆیەتــی، مافــووری 
پیرۆزیــی لەژێــر پێــی ئەوانــی دیکــە ڕادەکێشــێت و ئــەوی لێــی یاخــی ببێــت، بــە مــەرگ ســزای دەدات. ماســۆنی بــە پاســاوی 
ــی  ــەاڵڵ دەکات و ئەویش ــی ح ــی نەیاران ــاوە، خوێن ــدا هەڵکێش ــە ڕووی خراپەکاران ــای ب ــی دونی ــێری ڕزگارکردن ــەوەی، شمش ئ

بچێتــە ڕێزەکانییــەوە، وەک چووبێتــە نــاو شــارە زەردەواڵــەوە، ناتوانێــت بــێ زیــان لێــی بچێتــە دەرەوە. 
ماســۆنییەکان بــۆ فریودانــی دونیــا، لــە کۆنگرەکانیانــدا بڕیــاری لــەم جــۆرە دەدەن: )پشــتگیریکردنی کاری چاکــە، پێشخســتنی 
کۆمەڵگــەی مەدەنــی و ڕەخســاندنی بــوار لەبــەردەم دەستپێشــخەرییە ئازادەکانــدا،( کەچــی ڕاســتییەکەی وەک منوونە لــە لوبنان 
و عێــراق و فەلەســتین، شــەڕێک ڕووی نــەداوە، دەســتی ئەوانــی تێــدا نەبووبێــت. موحەممــەد حەســەنەین هەیکــەل دەڵێــت: 
)کــە ئەمریــکا عێراقــی داگیــر کــرد، ماســۆنییەکان لەڕێــی - بــاک وەتــەر - ەوە خەریکــی پەیداکردنــی بەکرێگــراو بــوون، بــە 
تایبەتــی لەنــاو بزاوتــە دینییەکانــدا.( یوســف حەلــاق دەڵێــت: )ســەروەختی شــەڕی ناوخــۆی لوبنــان لــە مەحفەلێکــی ماســۆنیدا، 
بەڵگەنامەیــەک دۆزرایــەوە، بریتیبــوو لــەو کۆدانــەی ماســۆنییەکان بــە هۆیانــەوە پێوەنــدی بــە یەکــەوە دەکــەن.( یەکێــک لــەو 
ــێ  ــی دەکات، پ ــی مرۆڤایەت ــۆ ڕزگارکردن ــە بانگەشــە ب ــی هەبێــت، ئەوەی ــەی وای کــردووە، بزاڤــی ماســۆنی بەردەوامی هۆکاران

لەســەر ئــەوە دادەگرێــت، چارەســەری کێشــە ئاڵۆزەکانــی دونیــا دەکات و ئەندازیــاری دیاریکردنــی کۆتاییــی مێــژووە. 
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میــر عەبدولقــادر ئەلجەزائیــری )١٨٠٨ – ١٨٨٣(  هــەر ســەرکردەی جەنگــی ڕزگاریخوازیــی جەزائیــر نەبــوو لــە دژی فەرەنســای 
داگیــرکار، شــێخی تەریقەتــی قــادری، نووســەر و شــاعیر و بیرمەندیــش بــوو. کــە دوور دەخرێتــەوە بــۆ ســووریا و لــەوێ کۆچــی 
دوایــی دەکات، لەســەر خواســتی خــۆی الی شــێخی هــەرە گــەورە: )بــن عەرەبی(یــەوە دەنێژرێــت. کــە ١٩٦٦ تەرمەکــەی بــۆ 
جەزائیــر دەگوێزرێتــەوە و وەک پێشــەوایەکی هــەرە مەزنــی شۆڕشــگیڕ پێشــوازیی لــێ دەکرێــت، )خاڤێــر یاکۆنــۆ(ی )١٩١٢ - 
١٩٩٠( گــەورە مێژوونووســی ئەکادیمــی، باســێک بــاڵو دەکاتــەوە تێیــدا بــە بەڵگــەی حاشــاهەڵنەگرەوە دەیســەملێنێت کــە ئەمیــر 

عەبدولقــادر ماســۆنی بــووە.
)بیرکردنــەوەی چــاک، گوتــەی چــاک، پانــی چــاک،( ئــەو گوتانــە کــە لــە هــی زەردەشــتی پەیامهێنــی کــورد دەچــن، کــە دەیگوت: 
بیــری چــاک، گوتــەی چــاک، کــرداری چــاک، ئــەو دروشــامنەن ماســۆنییەکان لــە کۆنگرەکانیانــدا بەرزیــان دەکەنــەوە. ماســۆنی 
کــە لەگــەڵ هاتنــی لەشــکری وەاڵتانــی ئیمپریالیــدا، لــە خۆرهــەاڵت بناغــەی دانــاوە، وەک ڕووکــەش بانگەشــە بــۆ پرەنســیپەکانی 
لێبوردەیــی و دیالۆگــی شارســتانی دەکات. ماســۆنی کــە لــە ســەرەتاکانی ســەدەی هەژدەیەمــدا لــە بریتانیــا و دواتــر لــە فەرەنســا 
ســەری هەڵــداوە، بــەر لــە تەواوبوونــی هەمــان ســەدە، وەک جورجــی زەیــدان لــە کتێبــی )مێــژووی ماســۆنی(دا باســی کــردووە، 

بــە دونیــای عــەرەب و ئیسامیشــدا بــاڵو بووەتــەوە. 
جــۆرج مارتــن کــە لەگــەڵ )ماریــا درایســمس(دا پێکــەوە یەکــەم مەحفەلــی تێکــەڵ لــە ژن و پیاویــان دروســت کــرد، دەڵێــت: 
)ڕێکخســتنی تێکــەڵ هــەم دواییهێنانــە بــە کۆیایەتــی ژن و هــەم دابینکردنــی مافەکانــی منداڵیشــە.( لــە فەرەنســادا ڕێکخســتنی 
تێکــەڵ هەبــوو، بــەاڵم لــە وەاڵتانــی بــن دەســتی فەرەنســادا، ڕێکخســتنی ماســۆنی تایبــەت بــوو بــە برایــان. ماســۆنی کــە زیاتــر 
بــە دوو باڵــە بریتانیایــی و فەرەنســایییەکەی دەفڕێــت، بەگشــتی ڕێکخســتنێکی داخــراوە، بــە دەگمــەن تێکــەڵ بــە ڕێکخــراوی 
دیکــە دەبێــت. مەحفــەل کــە بایەخێکــی گرینگــی هەیــە، بــە مانــای کۆنگــرە دێــت؟ ئەگــەر ماســۆنی مەبەســتی پاکــژە، بۆچــی 
بــە نهێنــی کۆنگــرە دەبەســتێت و بــە نهێنــی دەبزوێــت؟ ئەگــەر ئامانجــی ماســۆنی ئەوەیــە، لەســەر ئاســتی دونیــا، هەمــووان 
هەمــان مافیــان هەبێــت، ئــەوە خواســتێکی ڕەوایــە و هیــچ پێویســتی بــەوە نییــە خــۆت لەوانــی دیکــە بشــاریتەوە، بــە نهێنی کار 
بکەیــت و دەوری خــۆت بــە تەمومــژ بتەنیــت. لــە بەشــی یەکەمــی دەســتووری ماســۆنییەکانی فەرەنســادا هاتــووە: )هەوڵــامن 
بــۆ گەڕانــە بــەدوای حەقیقەتــدا، بــۆ چەســپاندنی ئــازادی، یەکســانی، برایەتــی و بــۆ گەشــەپێدانی مرۆڤایەتییــە.( ئایــا ئــەو نیــازە 

پاکژانــە، لەڕێــی ڕێکخراوێکــی نهینیــی و جێــی گومانــەوە جێبەجــێ دەکرێــن؟
ــفێرێکدا  ــە ئەمتۆس ــەل ل ــەوە. مەحف ــی خۆی ــن هەژموون ــە ب ــان دەخات ــە، ئەندام ــەاڵتێکی ڕێکخراوەییی ــە؟ دەس ــەل چیی مەحف
دەبەســرێت، هــەر لــە )جــەو(ی رسووتــی دینــی دەچێــت، چــوون بــۆ مەحفــەل وەک چوونــە بــۆ جێیەکــی زێــدە پیــرۆز، وەک 
ئــەوە وایــە بــۆ حــەج بچیــت. مەحفــەل زیاتــر لــە رسووتێکــی کەهنووتــی دەچێــت، وەک لــەوەی لــە کۆنگــرەی ڕێکخراوێکــی 

سیاســی بچێــت. مەحفــەل بــە شــیعر و گوتــار دەســت پــێ دەکات و بــە مۆســیقا و ســەما دوایــی دێــت.
لــە کەلەپــووری عەرەبیــدا ڕێکخســن هەیــە لــە ماســۆنی دەچێــت، بــە تایبەتــی لــەو دوو بــوارەدا، کــە ڕێکخســتنێکی نهێنییــە 
و تایبەتــە بــە بــژاردە، )ئیخوانــی ســەفا(یش هــەر وابــوو، هــەم نهێنــی بــوو، هــەم تایبەتیــش بــوو بــە نوخبــە. پەروەردەکردنــی 
ــەو دەســەاڵتەی حــەوزە  ــەالی ماســۆنی. ئ ــدام دەچێــت ل ــی ئەن ــە وەبارهێنان ــی ســۆفی، هــەر ل ــد، الی هەندێــک گرووپ موری
بەســەر الیەنگرانــی خۆیــدا هەیەتــی، هــەر لــەو هەژموونــە دەچێــت کــە ماســۆنی، ئەندامانــی خــۆی پــێ بەرزەفــت دەکات.
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سەرچاوەکان

)١( د. املعز الوهایبي، محاففل املاسونیة يف باد املغرب ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.
)٢( نبیل سلیامن، املاسونیة إخرقت النخبة السیاسیة السوریة ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.

)٣( خلیفــة شــاطر، منظمــة البنــاء الحــر يف تونــس علــی محــک اإلســتعامر، ترجمــة: د. املعــز الوهایبــي ٧ دیســمر ٢٠١٧ اإلتحــاد الثقــايف، 
أبوظبــي.

)٤( أحمد عثامن، هل کانت ماسونیة األ میر عبدالقادر مجرد عاقات عامة؟ ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.
)٥( د. أمین بن مسعود، مقاربة سوسیولوجیة للجامعات الریة ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.

)٦( إمیل أمین، عن التشابه يف الجذور والتاقي يف األلیات و واألهداف ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.
)٧( هاشم صالح، باحثان فرنيس وسویري یتحریان تشابهات املاسونیة واإلخوان ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.

)٨( د. ألفة یوسف، هل املاسونیة مٶسسة دینیة؟ ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.
)٩( د. فوزي البدوي، املاسونیة والخارطة الجینیة لإلخوان ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.

)١٠( تیري زرقون، املاسونیة يف األرض اإلسام، ترجمة: أحمد عثامن ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.
ــمر ٢٠١٧  ــامیة ٧ دیس ــة واإلس ــات العربی ــک املجتمع ــوان لتفکی ــونیة واإلخ ــن املاس ــداف بی ــق األدوات واأله ــات، تطاب ــد فرح )١١( أحم

ــي. ــايف، أبوظب اإلتحــاد الثق
)١٢( إیهاب املاح، الصلة بین اإلخوان واملاسونیة، الدهلیز والرداب ٧ دیسمر ٢٠١٧ اإلتحاد الثقايف، أبوظبي.

)١٣( أسامة مهدي، أیقونة رابعة رمز النر تثیر عاقة اإلخوان باملاسونیة ٢٤ أغسطس ٢٠١٣ إیاف.
)١٤( أسامة رفعت، مر أم الدنیا ١٨ دیسمر ٢٠١٦

پەراوێزی بەشی )1(

 Choise ،بژارە: خەیار )*(
Elite :بژاردە: نوخبە )**(

Octopus ،هەشتپێ: ئەختەبووت )***(
)****( الدیــن، وشــەیەکی کوردییــە، وەک الشــەڕ، وەک چــۆن الشــەڕ، خــۆی لــە شــەڕ ال دەدات، الدینیــش خــۆی لــە دیــن ال دەدات و دیــن 

جێــی بایەخــی نییــە.

پەراوێزی بەشی )2(

)*( مانگا بە پیرۆز دەزانن، نایپەرسن.
)**( پێش ئەو نووسینەی عەققاد، ئەوە بۆچوونە باوبوو کە باوکی حەسەن زانایەکی ئیسامی بووە.



وەلید عومەر

دین و 
سەرمایەداری
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دیــن، چەندقاتــی تەمەنــی ســەرمایەدارییە لەنــاو مێــژوودا. نــەك هەر ســەرمایەداری، 
ــی  ــە كۆمەاڵیەتییەكان ــە فۆرم ــر ل ــۆ زۆر پێش ــەوە ب ــن دەگەڕێت ــەی دی ــو ڕیش بەڵك
ــن بەرهەمــی  ــە ڕوانگەیەكــی تریشــەوە، دی ــش. ل ــی و دەرەبەگایەتیی وەك كۆیایەت
ســەردەمانی كۆنــی پێشــمۆدێرنەیە و ســەرمایەدارییش بەرهەمی مێــژووی مۆدێرنەیە. 
ــی  ــەوە و كاتیگۆری ــی مرۆڤ ــاو ژیان ــە ن ــازە دەخات ــی ت ــا ئیمكان ــە ئەوروپ ــازی ل ــی پیشەس ــە شۆڕش ــەی ك ــەو كات ــەت ئ بەتایب
ــاندنەوەی  ــابی چەوس ــەر حیس ــار لەس ــكەوتنە، زۆرج ــەم پێش ــی ئ ــۆ دین)گەرچ ــەك ب ــۆك و تراومای ــە ش ــكەوتن« دەبێت »پێش
مرۆڤــە(. پێشــكەوتن ئــەو خەونــە نەپســاوەی مۆدێرنەیــە كــە ســەرمایەداریی خســتەوە و تــا ئێســتاش بەردەوامــە. پێشــكەوتن 
جگــە لــەوەی زەڕبەیــەك بــوو لــە ئایدیــای دیــن، زەڕبەیــەك بــوو لــە كــۆی كاتیگۆرییــە دێرینەكانــی مرۆڤیــش: بــە دەربڕینێكــی 
ــەر  ــە س ــرۆڤ كەوتووەت ــووە  و م ــوون)reflection( ب ــەوە و ڕوولەخۆب ــە ڕەنگدان ــك ل ــی جۆرێ ــكەوتن تووش ــەفی، پێش فەلس
ــەم  ــە زانســتدا ئ ــووە و ل ــەوە هات ــە خۆیشــی تووشــی دڕان و یەكااڵبوون ــە مۆدێرن ــەی »پێشــكەوتنی پێشــكەوتن«، بۆی كەڵكەڵ
دۆخــە دەبینیــن و نازانیــن ئاینــدەی مــرۆڤ بەدەقیقــی ڕووی لــە كوێیــە. لێرەشــەوەیە كــە دیــن ناتوانێــت بگەڕێتــەوە، بەڵكــو 
ــت  ــاوی بنێ ــن و ن ــە دی ــاڕ بدات ــتی و گاڵتەج ــی پوزەتیڤیس ــت« و ڕەهەندێك ــتدا »بگونجێنێ ــەڵ زانس ــۆی لەگ ــدەدات خ هەوڵ
ــە تراومــای پێشــكەوتن دوانەكەوێــت. ــۆ ئــەوەی ل ــاو مۆدێرنــەی ســەرمایەدارییدا ب »ئیعجــاز«. ئیعجــاز، خودئاگایــی دینــە لەن

وشــەی ســەرمایەداری لــە واقیعــی ئێمــەدا، بــووە بــە هاومانــای كۆمەڵێــك مەدلولــی تــری وەك: پێشــكەوتن، جیهانگیری، گەشــەی 
ئابــوری، مۆدێرنبــوون و هتــد. هــەر زاراوەیــەك كــە دێتــە واقیعــی ئێمــەوە، شــتی تــری لــێ دەئاڵێــت: ئەمــە هــەم رسووشــتی 
ــتا  ــەی ئێس ــەم فۆرم ــە ب ــەرمایەداری ك ــن. س ــەرەوە نی ــتانەی س ــەو ش ــكام ل ــەری هیچ ــەش خولقێن ــەم ئێم ــە و ه كۆمەڵگاكان
دێــت، لەگــەڵ خۆیــدا شــتی تریــش دێنێــت. تەكنۆلۆژیــا و ئەنتەرنێــت و درووشــم و گوتارێكــی كەمتــازۆر لیرااڵنــەش دێنێــت. 
ــی  ــە تەقلیدییەكان ــی ڕەخن ــە كــە بەپێ ــری هەی ــدی ت ــك ڕەهەن ــە ســەرمایەداری وەك ســەرمایەداری وەرناگیرێــت و كۆمەڵێ بۆی
چــەپ ناتوانیــن لێــی تێبگەیــن. بــە دەربڕینێكــی تــر، ســەرمایەداری بــۆ كۆمەڵــگای ئێمــە لــە »ســەرمایەداری« زیاتــرە. لێــرەدا 
پرســیارەكە ئەوەیــە، پــاش ئــەم شــەپۆلە خێــرا و نوێیــەی ســەرمایەداری، قــەدەری دیــن ڕوو لــە كــوێ دەكات؟دیــارە پــاش قەیرانــە 
ئابورییەكــەی ئــەم چەندســاڵە، كۆمەڵگاكــە و بەتایبــەت نوخبــە، بــەر جۆرێــك لــە خودئاگایــی كــەوت: خودئاگایــی لــەوەی كــە 
كۆمەڵــگای ئێمــەش بەشــێكە لــەو سیســتەمە جیهانییــە و لەنــاو كۆپەیوەندییەكانــی ســەرمایەدا دەژی. هــەم لەڕێگــەی عێراقــەوە، 
هــەم ڕاســتەوخۆش لەڕێگــەی فشــاری بــازاڕی نەوتــەوە. گەرچــی ئابوریــی كوردســتان، ئابورییەكــی ڕانتــی و كرێخۆرییــە، بــەاڵم 
ــتەوخۆ  ــە ڕاس ــت ك ــش دادەنێ ــەی تری ــك كای ــەر كۆمەڵێ ــەری لەس ــتنەوەیە، كاریگ ــەم بەس ــەوە. ئ ــە جیهانیش ــراوەتەوە ب بەس

ئابورییانــە نیــن. دیــن و هۆشــیاریی دینــی یەكێكــە لــەو كایانــە. 
كاتێــك دیــن ناتوانێــت ڕاســتەوخۆ وەاڵمــی گرفتــە ئابــوری و مادییەكانــی مــرۆڤ بداتــەوە، ئــەوا ئەگــەری هەیــە مــرۆڤ كەمێــك 
دنیاییــر ببێتــەوە و چاوەڕێــی ئاســامن نەكات)گەرچــی پێچەوانەكەشــی ڕاســتە و دواتــر ئامــاژەی بــۆ دەكەیــن(. واتــە بەشــێك لــە 
عەملانیبوونــی خۆڕســكانە، لــە قەیرانــی ئابورییــەوە ســەرچاوەدەگرێت. مرۆڤ بــەر جەبــر و جەبەرووتی ســەرمایەداری دەكەوێت 
و دیــوە تــەواو دنیاییەكــەی دەبینێــت. كاتێــك ئەمــە دەڵێیــن، ئاگامــان لــەو دیــوەی سەرمایەدارییشــە كــە میكانیزمەكانــی لــە دین 
دەچێــت، بــەاڵم دیســان هــەر دنیاییــن. واڵتــەر بنیامیــن وتارێكــی هەیــە بەنــاوی »ســەرمایەداری وەك دیــن«، كە پێموایە تووشــی 
ــە بــەراوردی ڕواڵەتــی دەبێــت لەنێــوان دیــن و ســەرمایەدارییدا. ڕاســتە كــە ســەرمایەدارییش هەندێــك میكانیزمــی  جۆرێــك ل
ــی  ــتا ڕەچەڵەك ــەاڵم هێش ــت؛ ب ــدا دەگونجێنێ ــی جیهان ــەڵ دینەكان ــی لەگ ــەت خۆیش ــت، و تەنان ــن دەچێ ــە دی ــكردنی ل ئیش
ــی  ــن بەرهەم ــەوا دی ــت ئ ــە بێ ــی مۆدێرن ــی و كواڵێتڤ ــەی نەوع ــی گەش ــەرمایەداری، بەرهەم ــەر س ــاوازە. گ ــان جی هەردووكی
ئابورییــە ســەرەتاییە پێشــمۆدێرنەكانە. هــەر هاتنــی تەكنیــك و بەرهەمــە تەكنۆلۆژییــەكان، خــۆی ڕووداوێكــی ســێكۆالر بــوو كــە 
پێشــر لــە فۆرمــە كۆمەاڵیەتییــە پێشــمۆدێرنەكاندا بوونــی نەبــووە. ئامێــرە پێشــكەوتووەكان، خۆیــان جەوهەرێكــی دژەخودایــان 
ــەرمایەداری  ــە س ــەوە دەكات ك ــی ئ ــارەدا، باس ــەو وت ــن ل ــەوە. بنیامی ــان بهێڵن ــی خۆی ــۆ قازانج ــوداش ب ــێت خ ــە و دەش هەی
ســوكنایی بــەو دڵەڕاوكــێ و نیگەرانییانــە دەبەخشــێت كــە دینــە نــارساوەكان دەمێكــە وەاڵمیــان داوەتــەوە. واتــە ســەرمایەداری 
ــەاڵم  ــان درووســتكردووە. ب ــۆ مرۆڤی ــەكان ب ــەوە كــە دین ــە مســۆگەرنەكراوانە بدات ــەو نیگەرانیی ــی وەاڵمــی ئ دەیەوێــت بەفیعل

تەمەنی
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ــدە  ــەرمایەداری هێن ــا س ــە: ئای ــە ك ــرەدا ئەوەی ــیارەكە لێ پرس
بەئاســانی ژیانێكــی مســۆگەر دەدات بــە مــرۆڤ؟ یاخــود 
مــرۆڤ  ئــەوەی ماركســیش دەیڵێــت،  بەپێچەوانــەوە، وەك 
ــتی  ــا ش ــكار ت ــت و كرێ ــەی دادەماڵێ ــەرە مرۆییەك ــە جەوه ل
زیاتــر بەرهەمبێنێــت ئــەوا كەمــر دەبێتــە خاوەنــی ئــەو 
ــەت  ــەرمایەوە. تەنان ــوڵتەی س ــر س ــە ژێ ــر دەكەوێت ــتە و پ ش
ماركــس لــە دەستنوســە ئابورییــە فەلســەفییەكان)١٨٤٤(دا 
ــە  ــی وای ــت و پێ ــن دەڵێ ــەی بنیامی ــەی ئەم ــتێكی پێچەوان ش
ــان  ــە هەردووكی ــدا لەیەكدەچــن ك ــن لەوێ ســەرمایەداری و دی
بــە  درووســتدەكەن.  مــرۆڤ  بــۆ  هــەژار  دونیــای  دوو 
دەربڕینێكــی تــر، كرێــكار تــا زیاتــر كاربــكات ئــەوا جیهانێكــی 
دەرەكــی و ئۆبێكتیــڤ درووســتدەكات كــە دژ بەخــۆی بەهێزتر 
دەبێــت و بــەم هۆیەشــەوە دونیــا ناوەكــی و باتنییەكــەی خــۆی 
ــت  ــە بەرهەمیاندێنێ ــتانەی ك ــەو ش ــە ئ ــت، چونك بەتاڵردەبێ
ــان  ــن. بەهەم ــەم نامۆدەب ــەن و ل ــا دەرەكییەك ــە دونی ــەر ب س
ــتش  ــۆ پەرس ــۆی ب ــر خ ــا زیات ــرۆڤ ت ــدا، م ــە دینیش ــێوە، ل ش
ــۆی  ــەر خ ــە س ــر دەپەرژێت ــەوا كەم ــدەكات ئ ــودا تەرخان و خ
ــی  ــە جیهانێك ــد دەكات ك ــۆی دەوڵەمەن ــر دەرەوەی خ و زیات

ــەم.  ــە ب نامۆی
ــی  ــە ڕواڵەتییەكان ــری خســتبێتە ســەر لێكچوون ــت و لێكچوونێكــی زیات ــن گۆڕابێ ــردی دی ــڕۆ ڕۆڵ و كارك ــت ئەم ــەاڵم پێدەچی ب
خــۆی و ســەرمایەداری. بــۆ منونــە، دیــن و ســەرمایەداری هەردووكیــان »هەســتی گوناهـــ« لــە مرۆڤــدا درووســتدەكەن، بــەاڵم 
ــت  ــدەكات، وەسوەس ــت پێ ــاش و خراپ ــی ب ــە فەرمان ــە ك ــوپەرئیگۆیەكی وەهای ــی س ــن خاوەن ــێوەیەك: دی ــان بەش هەریەكەی
ــە  ــڕۆدا، ك ــەرمایەداری لەم ــەاڵم س ــە. ب ــی تیای ــە گوناهـــ و تاوان ــك ل ــە و ڕەهەندێ ــی نی ــە كاف ــەوەی كردووت ــە ئ ــات ك تێدەخ
ســەرمایەداریی دوایینــی پێدەوترێــت، خاوەنــی ســوپەرئیگۆیەكە كــە بــەردەوام فەرمانــت پێــدەكات چێــژ وەربگریــت. فەرمانــی 
ــدا  ــە دین ــەر ل ــە گ ــە. وات ــی دین ــت چێژوەربگریت«ـ ــووكات ناتوانی ــی »هەم ــەی فەرمان ــەك پێچەوان ــرە«، تاڕادەی »چێژوەربگ
ڕەهەندێكــی ڕێگرانــە و سانســۆركار هەبێــت، ئــەوا لــە ســەرمایەدارییەكەی ئەمــڕۆدا ئــەو ڕەهەنــدە البــراوە و تــۆ دەبێــت بــۆ 
ســاغكردنەوەی كااڵ بێشــومارەكانی سیســتەمەكە چێژوەربگریــت. بــۆ ئــەوەی ســووڕی ســەرمایە نەوەســتێت و الوازنەبێــت، ئــەوا 
ــەوەی  ــە خوێندن ــە ك ــن و ئەزموونكــردن و مانیفێســتكردن. لێرەدای ــە ســەر كڕی ــی وەرگێڕیت ــوو هەســتێكی مرۆی ــت هەم دەبێ
پەیوەندیــی دیــن و ســەرمایەداری بــۆ مرۆڤێكــی كــورد قورســر دەبێــت. بــۆ؟ چونكــە ســوبێكتی كــوردی، كــە مامەڵەیەكــی درێژی 
ــە ســەرمایەدارییەكی پۆســتمۆدێرن دەبێــت كــە هەمووشــت  ــە، تێكــەڵ ب ــژ و مانیفێســتبووندا هەی لەگــەڵ ســەركوتكردنی چێ
وەردەگێڕێتــە ســەر چێژێكــی كااڵیــی یــان »بەد-چێــژی«. هەروەهــا لــە ســەردەمێكدا كــە فــەزای مەجــازی و ئەنتەرنێــت بــواری 
بــۆ مانیفێســتبوون و خۆدەرخســتنی هەمــوو شوناســە كۆنەكانیــش ڕەخســاندووە، دیــن لــە واقیعــی ئێمــەدا چیــی لێدێــت؟ چــۆن 
ــە ســەرمایەدارییانە جیابكەینــەوە كــە ئاوێتــەی یەكــر  ــەو دەركەوت ــز و خێڵەكییانــەی دیــن ل بتوانیــن ئــەو ڕەهەنــدە كۆنەپارێ
دەبــن. واتــە ســەرمایەداری لەڕێگــەی فــەزای مەجازییــەوە، هێنــدەی كــە مەســخبوون و ئاوێتەبــوون درووســتدەكات، هێنــدە 
بەركەوتــن)clash( درووســتناكات. بۆیــە ڕەخنــەی دینــی، ئیشــێكی هــەروا ئاســان نیــە و دەبێــت ئــەو ڕەهەنــدە كۆنەپارێزانــە لــە 

ــاو پێشــكەوتنخوازەكاندا كەشــفبكەین. كەوڵــی دەركەوتــە بەن
ســەیر نەبێــت كــە بەشــێك لــە ئایدۆلۆژیــای زانســتی تێكــەڵ بــە ئایدۆلۆژیــای دینــی ببێتــەوە. واتــە دیســان بــەر ئاوێتەبوونــی 
ئەمانــە دەكەویــن. چونكــە كۆمەڵگایــەك كــە مۆدێرنبوونــی ڕەخنەیــی تیــا ڕووینــەداوە، ئــەوا پێدەچێــت بەشــێك لــە كەشــف و 

 گەر لە دیندا ڕەهەندێكی ڕێگرانە 

و سانسۆركار هەبێت، ئەوا لە 

سەرمایەدارییەكەی ئەمڕۆدا ئەو ڕەهەندە 

البراوە و تۆ دەبێت بۆ ساغكردنەوەی كااڵ 

بێشومارەكانی سیستەمەكە چێژوەربگریت. 

بۆ ئەوەی سووڕی سەرمایە نەوەستێت و 

الوازنەبێت، ئەوا دەبێت هەموو هەستێكی 

مرۆیی وەرگێڕیتە سەر كڕین و ئەزموونكردن 

و مانیفێستكردن
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ئامــارە زانســتییەكان خزمــەت بــە دیــن بكــەن و شــتێكی زیاتــر بخەنــە ســەر دەســەاڵتی »خــودا«. دەكرێــت منونەیەكــی ســادە 
و تەنانــەت كۆمیدییــش بێنینــەوە: گــەر خێرایــی ڕووناكــی لــە چركەیەكــدا ١٨٦٠٠٠ میــل واتــە ٢٩٩٣٣٨ كیلۆمەتــر ببڕێــت، ئــەوا 
ئــەم ژمارەیــە حیــرەت و سەرســوڕمانێك الی كەســی دینــدار)و زۆرجــار مــرۆڤ بەگشــتی( درووســتدەكات كــە ستایشــی خــودا 
بــكات نــەك هەڵیوەشــێنێتەوە. واتــە ئــەم بەرەنجامــە زانســتییانە، هێنــدەی كــە حیــرەت درووســتدەكەت هێنــدە ئــەو ناوكــە 
دینــی و ئیاهییــە الوازناكــەن كــە مــرۆڤ پێــوەی پەیوەســتە. بەكورتییەكــەی، ئــەم ئاوێتەبوونــە لەنێــوان دیــن و دەركەوتەكانــی 
ئایدۆلۆژیــای ســەرمایەدارییدا سەرلێشــێوانی تیــۆری درووســتدەكات و ئیشــی ڕەخنەگــرە تەقلیدییــەكان قورســردەكات. 
بەتایبــەت لــەو ڕووەوە كــە درووشــمەكانی ڕۆشــنگەری بــەرەو شكســتخواردن دەچــن و درووشــمەكانی پۆســتمۆدێرنە زاڵدەبــن 
ــی  ــی بۆچــوون و حەقیقەت ــە هەركــەس، دەتوانێــت خاوەن ــەكان. وات ــی بۆچوون ــی بوون ــە: ڕێژەی ــە ل ــە بریتیی ــك لەوان كــە یەكێ
خــۆی بێــت. ئەمــەش بــۆ كۆمەڵگاكانــی وەك ئێمــە كــە نەخشــەیەكی ڕۆشــنگەرانەی هەمەالیەنــەی نیــە بــۆ گۆڕانــكاری، پشــێوی 
درووســتدەكات. چونكــە كەســێك دینــدار بێــت یــان نــا، كۆنەپارێــز بێــت یــان نــا، دەتوانێــت شــەرعیەت بــە قســە و بۆچوونــی 
ــە  ــان دەچێت ــەش دیس ــدات. ئەم ــەت الب ــەت و حەقیق ــە عەقاڵنی ــۆی، ل ــی خ ــاع و چاوەڕوانییەكان ــی تەم ــدات و بەپێ ــۆی ب خ
خزمەتــی ســەرمایەدارییەوە كــە ئایدیاڵەكــەی بریتییــە لــەوەی مرۆڤــەكان بەڕەهایــی لێكدابڕێــت و وەك ئەتۆمێكــی ســەربەخۆ 

پڕیانبــكات لــە فەنتازیاكانــی خۆی)ئیــر ئــەو فەنتازیایــە پاشــڤەڕۆیانە بێــت یــان نــا، ئــەو كێشــەی نیــە(.
ــە وەك  ــن. وات ــۆ دی ــەوە ب ــرۆڤ بگەڕێت ــەرمایەدارییدا م ــاو س ــی ن ــی قورس ــاری ژیان ــر فش ــت لەژێ ــرەوە، پێدەچێ ــی ت لەالیەك
پەنایەكــی دەروونــی وەریگرێــت و بیكاتــە میكانیزمێكــی بەرگــری دژ بــەو ژیانــە قورســە. بــەاڵم ئــەم پەنابردنــە هێشــتا شــتێكی 
ــەقامگیرییەكی  ــن، س ــۆ دی ــردن ب ــر پەناب ــە پێش ــوو. وات ــر هەیب ــە پێش ــە ك ــیكەی نی ــە كاس ــەو ڕۆڵ ــتا ئ ــەملێرناوە و هێش نەس
ــازی  ــەزای مەج ــا و ف ــی میدی ــودی و كاریگەری ــاع و حەس ــەوەی تەم ــۆی تەقین ــڕۆ بەه ــەاڵم ئەم ــتدەكرد، ب ــی درووس دەروونی
ــی.  ــی ناوەك ــەك ئیامنێك ــە ن ــنامەیەكی فۆرماڵ ــر ناس ــن پ ــتدەكەین دی ــاوە و هەس ــە نەم ــەو پەناگەی ــن وەك ئ ــۆوە، دی و پۆڕن
لەكۆتاییــدا هەڵوەســتەیەك لەســەر ئیــامن و ئەنتەرنێــت دەكەیــن كــە ئەنتەرنێــت دیســان یەكێكــە لــە دەزگا و ئەپاراتویســەكان 
بەدەســتی ســەرمایەدارییەوە. ئایــا ئــەم دەزگایــە، چ گۆڕانێــك بەســەر دینــدا دێنێــت؟ ئــەم دەزگایــە چیــر دەزگایەكــی ســادەی 
وەك مزگــەوت و كڵێســا و قوتابخانــە و هتــد نیــە، بەڵكــو نــاوی جۆرێكــی تــری فەزایــە: فــەزا نــەك شــوێن. بۆیــە پێدەچێــت لــەم 
فەزایــەدا دینێكــی ئالــودە بــە دنیــا ببینیــن، لــە چركەیەكــدا قســەكانی مەالیــەك و لــە چركەیەكــی تــردا لینكێكــی سێكســی و 

ــن. وەرزشــی و ســەماكردن ببینی
ــتە  ــەو ش ــە ل ــامن یەكێك ــاوە. ئی ــەدا هێن ــەر زۆر هاوكێش ــی بەس ــازی(، گۆڕان ــەزای مەج ــن ف ــر بڵێی ــان نادەقیق ئەنتەرنێت)ی
هەســتیارانەی نــاو ژیانــی مــرۆڤ، كــە لــە ئێســتادا كەمێــك ئاڵۆزتــرە لــە پێشــوو. بەشــێك لــەو تێــز و فەلســەفانەی كــە پێشــر 
دەربــارەی دیــن و ئیــامن وتــراون، بــۆ ئەمــڕۆ مەنســوخن و شــتێكی جدیــامن لەســەر ئیــامن و ســەردەمەكە پــێ ناڵێــن: چونكــە 
بۆچوونێــك هەیــە كــە ئەمــڕۆ جۆرێــك لــە بوونناسی)ئۆنتۆلۆژیا(ـــی تــازە هاتووەتەئــاراوە و بوونناســییە كۆنەكــە بەســەرچووە. 
ــە:  ــەكان هــەروا ئاســان نی ــی گۆڕانكاریی ــەاڵم دیاریكردن ــووە ب ــەدا، ئیامنیــش تووشــی گــۆڕان هات ــەم بوونناســییە تازەی ــاو ئ لەن

ــە  پێشــەكییە. هەســتكردن بــەوەی كاركــردی ئیــامن گــۆڕاوە، خــۆی جۆرێــك ل
یەكێــك لــە مشــتومڕە فیكرییــەكان ئەمــڕۆ ســەبارەت بــە ئیــامن و فــەزای مەجــازی لەئــارادا بێــت، ئەوەیــە كــە: ئاخــۆ كاتێــك 
ــەوە  ــود بەپێچەوان ــەوە یاخ ــە دەكات ــە ئیامنداران ــەوە، فەزاك ــنە جیاوازەكان ــازی و ئەپڵیكەیش ــەزای مەج ــاو ف ــە ن ــامن دێت ئی
ــاو  ــە ن ــامن دێت ــك ئی ــن: كاتێ ــر بیڵێی ــە دەربڕینێكــی ت ــەوە؟ ب ــی دەبێت ــێ ئیامن ــەوە و ب ــە دنیاییبوون ــك ل ــامن تووشــی جۆرێ ئی
ئەنتەرنێتــەوە، فــەزای ئەنتەرنێــت بــە خــۆی بــارگاوی دەكات، یاخــود بەپێچەوانــەوە فــەزای ئەنتەرنێــت دیــن تووشــی جۆرێــك 
لــە بــێ دینــی و ســێكۆالربوون دەكات؟ چونكــە هەندێــك لــە بۆچوونــەكان وای دەبینــن كــە فــەزای ئەنتەرنێــت خــۆی فەزایەكــی 
ــت  ــەوە، ئەنتەرنێ ــی تریش ــی. لەالیەك ــە هەیەت ــێنێت ك ــامن دەڕووش ــەی ئی ــە ڕێژەیی ــەو بێگەردیی ــە و ئ ــێكۆالرە و دژەئیامن س
ــی  ــە ناخ ــە ل ــت ك ــامن دەگەیەنێ ــەی ئی ــەت و ناوەكیبوونەوەی ــەو باطنی ــان ب ــە و زی ــەوە و ڕووتەخت ــە دەرەكیبوون ــك ل جۆرێ

ــناكرێت.  ــتدەبێت و منایش ــدا درووس مرۆڤ
ــە ئیامنــداری كــورد بكەینــەوە لــە شــەوانی قــەدردا، ئــەوا پرســیارێكی ناچــاری  گــەر مەســەلەكە ناوخۆیــی بكەینــەوە و بیــر ل
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ــی  ــدر( بوون ــة الق ــەوی قەدر)لیل ــا ش ــەوە: ئای ــۆی قوتدەكات خ
ــامن  ــە ئی ــاوە ك ــاوە م ــت و خ ــە سس ــەو زەمەن ــا ئ ــاوە؟ ئای م
خــۆی تیــا دەردەخســت؟ ئــەو ســەبر و حەوســەڵەیە مــاوە كــە 
ئیــامن تیایــدا دەبــووە ئیــامن؟ بۆیــە ئــەم پرســیارانە دەكەیــن، 
چونكــە شــەوی قــەدر لــە ســەردەمانێكدا دەبــووە شــەوی 
قــەدر كــە تاریكــی بەشــێك بــوو لــە ئیــامن، كاتیــش هێواشــر و 
ڕەزاقورســر تێدەپــەڕی. ئێســتا كــە ڕووناكــی بەســەر تاریكییــدا 
زاڵبــووە و كات خێرابووەتــەوە، »شــەوی قــەدر« گەیشــتووە 
بــە كــوێ؟ لێــرەدا »شــەوی قــەدر« منونەیەكــی كۆنكرێتییــە بــۆ 

ــامن و ســەردەمەكەدا. ــە مەســەلەی ئی ــەوە ب پیاچوون
ــی كاســیكی فارســییەوە  ــە ئەدەبیات ــەی تەماســیێكیان ب  ئەوان
هەیــە، ئــەو دێــڕەی ســەعدیی شــیرازییان بیســتووە كــە دەڵێت: 
اگــر شــبها همــه قــدر بــودی، شــب قــدر بــی قــدر بودی)واتــە: 
گــەر شــەوەكان هەمــووی شــەوی قــەدر بووایــە، ئــەوا شــەوی 
ــە گوڵســتانەكەیدا ئــەم  قــەدر، بــێ قــەدر دەبــوو(. ســەعدی ل
ــێ  ــەی پ ــی و ئامۆژگارییان ــێكی ئەخاق ــەوە و پرس ــڕە دێنێت دێ

ڕووندەكاتــەوە. دەیەوێــت بڵێــت، هــەركات ئاوارتە)ئیستیســنا( بــوو بــە ڕێســا)قاعیدە(، ئــەوا ڕێســاش تێكدەچێــت: گــەر هەمــوو 
شــەوێك قــەدر بێــت، شــەوی قــەدر بێامنــا نابێــت؟ ئــەم دێــڕەی ســەعدی بــۆ ئەمــڕۆ ماتریالیســتییر و واقیعییــرە: ئایــا ئەمــڕۆ 
ــۆ  ــك ب ــا قەدرێ ــەدر؟ ئای ــە شــەوی ق ــوون ب ــەوە، هەمــوو شــەوەكان نەب ــەوەی كات ــەوەی كات و خێرابوون بەهــۆی مەجازیبوون
ــامن  ــۆ ئی ــە پرســیارێكە تەنگــژە ب ــكات؟ ئەم ــا مانیفێســت ب ــامن خــۆی تی ــەوە ئی ــەك ماوەت ــەوە؟ تاریكیی ــەدر ماوەت شــەوی ق

ــودان(. درووســتدەكات)بەبێ خۆفری
لــە درێــژەی هەمــان پرســیاردا دەتوانیــن بڵێیــن: كاتێــك ڕووناكــی و ڕەهەنــدە ئەلیكرۆنییــەكان بەســەر تاریكییــە كاســییكەکەدا 
ــاراوە  ــی هاتۆتەئ ــە تاریكــی و نابینای ــر ل ــت؟ ئەمــە لەكاتێكــدا ئەمــڕۆش جۆرێكــی ت ــی لێدێ ــامن چی ــن، چارەنووســی ئی زاڵدەب
ــی  ــە واقیع ــن. ل ــاش نابیرنێ ــتەكان ب ــەوە و ش ــز كەمبۆت ــەكان، تەركی ــبوونەوەی ڕووناكیی ــتەكان و پەرش ــی ش ــەر زۆربوون و لەب
كۆمەڵــگای ئێمــەدا، خورافاتــی جنۆكــە و دێــو پەیوەندیــی بــە تاریكییــەوە هەبــوو، بــەاڵم كــە ڕووناكــی دێــت ئــەم خورافاتــە 
تاڕادەیــەك پاشەكشــەدەكات بــەاڵم نابینایــی تــر و تاریكیــی تــر دێتەئــاراوە: ئەمــڕۆ چەنــد تەركیــز و بیناییــامن مــاوە بــۆ ســەر 
یەكــر؟ یــان تیۆلۆژییــر بیڵێیــن: خوداوەنــد لەنــاو ئــەم هەمــوو ڕووناكــی و شاشــەیەدا تاچەنــد دەبێتــە بابەتــی بینیــن و پەرســن؟

ئەمــڕۆ ســەرمایەداری، لەپشــت هەمــوو داهێرناوەكانــی مرۆڤــەوە وەســتاوە و قازانجــی خــۆی لێــوە دەردەهێنێــت: بۆیــە ئــەم 
ــە  ــە و ب ــد هەی ــەوەی فرەڕەهەن ــە خوێندن ــە درووســتبووندان، پێویســتی ب ــە درووســتبوون و ل ــداری ك ــەی دین ــە جیاوازان تایپ
ــەری ئیســام  ــەوە نەبێــت پێغەمب ــە ســەرەكییەكە ئ ــر گرفت ــن. ئەمــڕۆ ڕەنگــە چی ــی تێبگەی ــن لێ ــەكان ناتوانی ئامــرازە تەقلیدیی
چەنــد ژنــی هەبــووە، چونكــە مرۆڤەكانــی نــاو دنیــای ســەرمایەدارییش زنجیرەیــەك پەیوەنــدی و بەركەوتنــی جنســییان هەیــە 
كــە زۆرجــار چەندقاتــی ئــەوەی ســەردەمی محەمــەدە. بەڵكــو دەبێــت لــەو دینــە مەســخبووە تێبگەیــن كــە لەنــاو كەپیتاڵیزمــدا 
ــوەی تریشــدا تۆزێــك  ــەو دی ــەوە و ڕەنگــە ب ــدا ژەهــرە كۆنەكەمــان پێدەدات ــی نوێ ــە كەوڵ ــەی كــە ل ــەو دین درووســتدەبێت، ئ

ئەگــەری بەرەنگارانــەی دژ بــەو دنیایــە تیابێــت كــە هیــچ شــتێك تێیــدا ســەروەر نیــە جگــە لــە: پــارە.

 پێدەچێت لەژێر فشاری ژیانی قورسی ناو 

سەرمایەدارییدا مرۆڤ بگەڕێتەوە بۆ دین. 

واتە وەك پەنایەكی دەروونی وەریگرێت 

و بیكاتە میكانیزمێكی بەرگری دژ بەو ژیانە 

قورسە. بەاڵم ئەم پەنابردنە هێشتا شتێكی 

نەسەملێرناوە و هێشتا ئەو ڕۆڵە كالسیكەی 

نیە كە پێشرت هەیبوو.



ماجد خليل

چەقبەستویی و بەرچەببووىن 

عەقڵ لەسعودییەدا

پەرتوکە یاساغەکان و پێناوى سەلەفیزم
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ســاڵ پێــش ئێســتا یەکێــک لــە زانــا دیــارەکاىن ســعودییە کــە هەڵگــرى بیــرى وەهابییــە لــە 
فەتوایەکــدا کــە دەنگدانــەوەى زۆرى لێکەوتــەوە، فەتــواى کوشــتنى هەمــوو نوســەرێکى لیــراڵ و 
ئازادیخــوازى دا. ئــەو زانــا بەناوبانگــە نــاوى )الشــیخ عبــد الرحمــن بــن الــراک( و ئــەوکات تەمــەىن 
ــوو.  ــل ب ــى و یوســف ئەبەلخەی ــدواڵ عوتەیب ــە نوســەران عەب ــراو دژ ب ــواى ناوب ــوو. فەت ٨٠ ســاڵ ب
بــەراک لــە تویتــەرى خــۆى نوســیویەىت گــەر ئــەو نوســەرانە لەســەردەمى خەلیفــە مەهــدى بونایــە، 
وەک زەندیقێــک ســەریان لەالشــەیان جــودا دەکرایــەوەو نــاوى هەردوکیــاىن هێنــاوە. بــەراک لــە شــەقامى ســعودییەدا هەژمــوىن 
هەیــەو گــوێ بــۆ فەتــواکاىن دەگیرێــت و بــە هــەزاران قوتــاىب دەرچــوى شــەریعە وتــەکاىن ئــەو وەکــو فەرمانێکــى بــێ پێــچ و 

پەنــا تەماشــا دەکــەن.
ــاوەکاىن کریســتیان بیشــوف وآمــی  ــرۆژەى دێمکوراتیــى ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت بەن ــژەراىن ڕێکخــراوى پ ــار ســاڵ توێ هەروەهــا پ
هاوپــورن لــە ماڵپــەرى پەیامنــگاى واشــنتۆن بــۆ کاروبــارى ڕۆژهــەاڵت باڵویــان کــردەوە کــە  ڕق و نەبــووىن لێبوردەیــی لــە ڕژێمــى 

ســعودییەوە هەڵدەتۆقێــت.
ــاش  ــە پ ــە ل ــەم جواڵنەوەی ــتا، ئ ــش ئێس ــاڵێک پێ ــۆ ٣٠٠ س ــەوە ب ــەکەى دەگەڕێت ــى، ڕیش ــى ئاین ــزم وەک جواڵنەوەیەک وەهابی
ــە  ــاوا ب ــە، خۆرئ ــەو ڕووداوان ــاش ئ ــاڵ. پ ــى و گڵۆب ــى نێونەتەوەی ــووە  دەنگۆیەک ــکا ب ــێپتەمبەری ئەمری ــازدەى س ــەکاىن ی هێرش
ــە  ــەو هێزان ــە پشــتیواىن ئ ــش ک ــەو ڕژێامنەی ــان و ئ ــە ڕێکخــراوە تێرۆریســتییەکاىن جیه ــە خــۆ و دژ ب ــەرکا کەوت ــەىت ئەم ڕابەرای
دەکــەن لەســەر ئاســتى سیاســی و ســەربازى ڕووبــەڕوو بوونــەوە. ئــەم هەڵمەتەیــش بــە جەنگــى گلۆبــاڵ دژ بــە تێــرۆر نێــوزەد 

کــرا .
لەئاکامــى کۆڵینــەوەکاىن ڕووداوەکــەدا ئــەوە خرایــەڕو کــە لــە کــۆى ١٩ تێرۆریســتى بەشــداربوو لــە هێرشــەکەدا ١٥ تێرۆریســتیان 
ــە  ــە ل ــان برێتیی ــدا. یەکەمی ــە ژینگەکەی ــە ل ــە داراى دوو ڕەگــەزى بنچینەیی هاواڵتــی عەرەبســتاىن ســعودییە بــوون. ئــەم دەوڵەت
خــودى خانــەوادەى دەســەاڵتدارى پادشــایەىت ســعودى. ئــەم خانەوادەیــە لــە دروســتبووىن دەوڵــەىت ســعودییەوە تاوەکــو ئــەوڕۆ 
ــاى  ــە ئایدیۆلۆژی ــە ل ــە برێتیی ــەم دەوڵەت ــەرەکى ئ ــەزى س ــعودییەن. دووەم ڕەگ ــەردارى س ــەاڵتدارو فەرمانب ــى دەس بەبەردەوام
ئایینــى ئیســامیی وەهابیــزم. ئەوانیــش فاکتەرێکــى کاراى چێبــووىن دەوڵەتدارییــە لەگــەڵ خانــەوادەى خانــداىن ســعود دا. ئەمەیــە 
ــان  ــاکاو تــەواوى ی ــە لەن ــاوا. هەربۆی ــاى خۆرئ ــەران و سیاســەتوانان و مێدی وایکــردووە کــە وەهابیــزم بووەتــە شــوێنبایەخى کۆڵ
بەالیــەىن کەمــەوە زۆرترینــى تێرۆریســت و جیهادییــە ئیســامییەکان کــە بەشــێک بــوون لــەو ملمانــێ جیهانییــەى ژینگەکــەدا،  

بــۆ منوونــە لــە ئازەربایجــان و چیچــان و بۆســنەدا وەک وابەســتەبوویەک بــە جواڵنــەوەى وەهابــی هاتنــە پێشــێ.
ڕیشــەى وەهابیــزم لــە ســەدەى هەژدەهەمــدا و لــەو ســاتانەى کــە لەتــەک خانــداىن ســعود دا هاوپەیــامىن دەکــەن و پێکــەوە 
دەوڵــەىت ســعودییە دادەمەزرێنــن و تاوەکــو ئــەوڕۆ درێــژەى پێــدەدەن. ڕیشــەى ئایدیۆلــۆژى ئــەم جواڵنەوەیــە لەنێــو جیهــادى 
ــی  ــۆ بناژۆی ــک ب ــزم ڕاســتەوخۆ پەیامێ ــە وەهابی ــت ک ــش ناگەیەنێ ــە ئەوەی ــارە ئەم ــراوە. دی ــەوە شــتێکى تێبینیک و توندڕەوەکان
ئیســامى و پەڕگیریــی لەنــاو ڕێکخراوەکانــدا. بەڵکــو وەهابیزمیــش وەک تــەواوى جواڵنــەوە ئاینییــەکاىن دى دابەشــبووە 
ــە  ــەو واتای ــەڕەو و شــلڕەون. ئەمەیــش ب ــان میان ــکاڵ و هەندێکیری ــان زۆر ڕادی ــداو  هەندێکی ــە جیاوازەکان بەســەر ڕەوت و بازن
ــەر. بەڵکــو  ــە ب ــۆ بەدەســتهێناىن ئامانجــەکاىن ناگرێت ــی ب ــدا ڕەوگــەى توندوتیژی ــو ڕەوتەکان ــەک لەنێ ــت کــە هەمــوو وەهابیی دێ
ــى  ــە دەرێ ــتەواژەى ناردن ــەران دەس ــەن. کۆڵ ــدڕەوى دەک ــرۆرو تون ــە ئاشــکرا بانگەشــەى تێ ــەکان ب ــەوە وەهابی ــى جواڵن کەمێک
ــاىن ئامڕازگەلێــک  ــە بەکارهێن ــە ب ــوو، ک ــازەوە ب ــەن ڕی ــەش ڕاســتەوخۆ لەالی ــە دەرەوەی ــەم ناردن ــا، ئ ــان داهێن هــزرى وەهابیزمی
هەماهەنگــى و هاوکارییــە ســیاىس و داراى و ســەربازییەکانیان دەگەیانــدە دەرێ. لەگــەڵ ئــەوەى کــە وەهابیــزم بەرپرســیارنییە 
ــدا ئــەوان ڕووبــەڕووى تانــەو  لەتــەواوى توندوتیژییــەکان کــە دەگوزەرێــن، بــەاڵم لەگــەڵ هــەر کارێکــى بناژۆخــوازى و ڕادیکاڵ
تەشــەر دەبنــەوە. عەرەبســتاىن ســعودى پــاش ئــەوەى پیشەســازى نــەوت لەنێویــدا بەرفــراوان بــوو، لەگــەڵ ئــەوەى خولیایەکــى 
فــرەى بــۆ کاریگەریــى لەنێوبزووتنــەوە ئیســامییەکاىن جیهــان هەبــوو، بــەاڵم نەبــووە تەنهــا ســەرچاوەى کۆمــەک و هەماهەنگــى 
ــەڵ  ــان. لەگ ــووىن خۆی ــدىن هەژم ــۆ خزان ــردە ماســکێک ب ــان ک ــاى وەهابیزمی ــان ئایدی ــرى خۆی ــەوان. بەڵکــو ســعودییەکان لەب ئ
ئەوەشــدا نەزمــى سیاســیی ســعودییە بــووە فاکتەرێــک تــا تــەواوى بزووتنــەوە ڕادیکاڵــەکان بەشــێوازى جیــا جیــا بەهرەمەنــد بــن 

چوار
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ــوڕێنن. ــان هەڵس و کارەکاىن خۆی
ــەوەى کــە قەڵەمــڕەوى ســعودییە وەکــو دەوڵەتێکــى ســەربەخۆ و بگــرە  ــەوڕۆ، لەوکات لەبیســتەکاىن ســەدەى پێشــوو تاوەکــو ئ
هێزێکــى سیاســی و ئابــورى و ئایدیۆلۆژیــی بــوىن خــۆى ســەملاندووە. ئــەم واڵتــە داراى ســەمەرەیەکى تایبەمتەنــدە کــە لــە نەزمــى 
ســیاىس خۆیــدا بەرجەســتەى کــردووەو لــە واڵتــاىن دى جــوداى کردووەتــەوە. ســعودیەى میراتگــرى تــوراىس ئیســام و ســعودییەى 
خــوداىن پێگــەو پێنــاوە پیــرۆزەکاىن ئیســام و ســعودییەى قاڵبــوو لــە نەزمــى هۆزایــەت و هێــزى دەمارگیریــی خێــڵ و ســعودییەى 
مەملەکــەىت پیاوســاالرى و کەپتــى گەنجایــەىت و گیــاىن ســەردەم. ســعودییە لــە ســەد ســاڵى ڕابــردوودا لەگــەڵ ئــەوەى لــە ڕووى 
ــدا  ــە کۆمەاڵیەتییەکەی ــە ڕەوت ــکەوتن ل ــەو پێش ــاکاىن مۆدێرن ــێ بنەم ــوە، وەل ــەرمایەداریی بینی ــى س ــى واڵتێک ــەوە نەخ ئابوریی
مرێــرناوە. چــون هیــچ بیرمەنــدو نوســەرو ئەدیبێــک و هیــچ جواڵنەوەیەکــى ئەزمونگــەرا لــەو واڵتــەدا نــەک هــەر بــوىن نەبــووە، 
بەڵکــو قەمتــى گــەورە لەبــەردەم هەمــوو ئــەو شــەپۆلە هزرییــە نــوێ و هاوچەرخانــەى خۆرئــاوا لــەو ڕووەوە دانــراوە. گرنگــر 
ــۆ  ــن ب ــیی ئایی ــەدەرەوەى شوناس ــن و ناردن ــەکردنەوەى ئایی ــەرچاوەیەکى کاراى پێناس ــە س ــۆى بووەت ــعودییە بۆخ ــش س لەوەی
تــەواوى ڕۆژهــەاڵىت ئیســامیی.  لەمیانــەدا و لــە ســەد ســاڵى ڕابــردوودا نەتوانــراوە لەنێــو کایــەى هزریــی ڕۆژهەاڵتــدا کار لەســەر 
ــاس و  ــۆم )١٧١١_١٧٧٦( فەیلەســوف و ئابورین ــد هی ــەوەى کەســێکى وەک دیڤی ــت، وەک ئ بیرکردنەوەیەکــى ئەزمونگــەرا بکرێ
مێــژوزاىن ســکۆتلەندى، چــون لــە ئەزمونگەراییــدا کۆمــەڵ دەتوانــێ پێشــبکەوێت و جواڵنــەوە ڕۆشــنگەرییەکان ئامانــج بپێکــن.

گــەر بــەوردى تەماشــاى چــاپ و باڵوکــراوەو کایــەى نوســین لــە ســعودییەدا بکەیــن، تێدەگەیــن کــە درێــژەدان بــە عەقڵگەرایــی 
بــووىن هەیــە، عەقڵگەراییەکــى پشتبەســتو بــە بەڵگــەو بورهــان، لــەم بەڵگــەو بورهانــەدا ئاتاجــى ئاییــن و شــۆڕبونەوەى ئاییــن 
لەنــاو ڕۆحــى کۆمەڵــدا زینــدو ڕاگیــراوە. لێــرەدا عەقــڵ بووتــە پارێــزەرى بنەمــا ئاینییــەکان و لەهەمــو تەڤگەرێکــى ئەزمونگەرایــی 
خــۆ دزراوەتــەوە. ئەزمونگەرایــی بــوار بــە پێویســتى ئاییــن نــادا، لــە ئەزمونگەراییــدا هەســت و نەســتى مــرۆڤ و هەڵســەنگاندىن 
ــە  ــاڵ. ل ــە خەی ــە ل ــەوە بریتیی ــەڕووى بوەت ــعودییە ڕووب ــاڵەدا س ــەد س ــەم س ــە ل ــتێک ک ــا ش ــە تەنه ــە. هەربۆی ــرۆڤ لەپێش م
ســعودییەدا خەیــاڵ دژایــەىت دەکرێــت، لــە ســعودییەدا بیرکردنــەوە و هــزرى ئــازاد پێــى پێدەگیرێــت. هەربۆیــە تەنهــا واڵتێکــە 
نوســینى ئــەو نوســەرانەى قەدەغــە کــردووە کــە پشتبەســتوون بــە ڕامــان و بیرکردنــەوە. بــۆ منوونــە الواز تریــن فۆرمــى نوســین لــە 
ســعودییەدا نوســینى ڕۆمانــە. ٨٠% ئــەو نوســەرانەى کــە بەرهەمــى ڕۆمــان یــان هەیــە نوســینەکانیان لــە ســعودییەدا قەدەغــەن.  
هــەوەڵ کتێبێــک کــە لــە ســعودیەدا قەدەغــە کــرا بریتــى بــوو لــە ) خواگــر مێرحــە( ى نوســەرى دیــارى عــەرەب ) موحەمــەد 
ــە  ــد بەشــێک ل ــە چەن ــە بیســتەکاىن ســەدەى پێشــوودا ب ــەوە، پێشــریش ل ــە ســاڵى ١٩٢٦ باڵوکرای ــەم کتێب حەســەن عــەواد(، ئ
ــە  ــازادى ل ــرى ئ ــەو بی ــوون و ســەرەتاکاىن مۆدێرن ــی ب ــى ئەدەب ــد وتارێک ــە چەن ــەوە. کتێبەک ــاڵو ببوون ــرى( ب ــەى  ) ام ق ڕۆژنام
ــوو  ــەوەى هەم ــەوە. باڵوبوون ــازاد شــوێنى ببووی ــى ئ ــازادى و کۆمەڵ ــى ژن و ئ ــینەدا ڕۆڵ ــەم نوس ــوو. ل ــە کردب ســعودیەدا گەاڵڵ
ــووى ســەیرتر  ــەن . لەهەم ــا یاســاغى بک ــن ت ــە لێنەوی ــردەوە، بۆی ــەورە ک ــگارى شــۆکێکى گ ــەکاىن بەرەن ــاى وەهابیی ــزو توان هێ
ــارى وەک یوســف یاســین  ــەوەى و نوســەرێکى دەرب ــە وەاڵمدان ــو ســعودییەدا، هەســتان ب ــە لەنێ ــەوەى پەرتوکەک ــێ باڵوبوون ب
تەنهــا بــۆ نەیاریــەىت بیــرى مۆدێرنــەو خۆرئــاوا  لــە بیســتەکانەوە لەالیــەن مەلیــک عەبدولعەزیــز بانگهێشــتکراو کرایــە ســکرتێرو 
دواتــر کرایــە وەزیــرى دەوڵــەت. یوســف یاســین هــەوەڵ پەرتوکــى وەاڵمدانــەوەى ئــەو نوســینانە بــوو کــە لەتــەوەرى مۆدێرنــەو 

پێشــکەوتندا خۆیــان دەبینییــەوە.
هــەر ئــەو سیاســەتەى خانــداىن ســعود بــوو کــە لەســەد ســاڵى ڕابــردوودا لیســتى ئــەو پەرتوکــە قەدەغانــەى کــە لــە ســعودییەدا 
هــەن، لەتــەواوى لیســتى پەرتوکــە قەدەغــەکاىن دنیــاى عــەرەىب و ئیســامى درێژتــر بێت. ئــەم هەوڵــى قەدەغەکارییەیــش لەالیەن 
وەزارەىت ڕۆشــنبیرییەوەو بــەىش ئەمــر بەچاکــەو نەهــى لــە خراپــە دێتــە جێبەجێکــردن. لــەم میانــەدا هەمــوو نوســینێکى هزریــی 
لــە چوارچێــوەى ســێکوچکە قەدەغەکراوەکانــدا ڕووبــەڕووى یاســاغکردن دەبنــەوە، ئــەو ســێ پرســەى کــە لــە ســعودییەدا بڤــەن، 
برێتیــن لــە پــرىس ئاییــن و سیاســەت و ســێکس.  لــە پــرىس ئایینــدا رشۆڤــەى ســەلەفیزم زاڵــو هەوێــن و پاڵنــەرى ئــەم ئەدەبیاتــە 
ــەوەى  ــتەقینەى بیرکردن ــاوى ڕاس ــی و پێن ــەرى پەروەردەی ــتە پاڵن ــو ئێس ــاڵى ١٧٤٤ تاوەک ــە س ــە ل ــە ک ــەوەى وەهابییەکان جواڵن
ــە  ــە ل ــت. بۆمنوون ــى پێدەدرێ ــە ڕەواج ــە ئاینیی ــەم ئەدەبیات ــدا ئ ــە میتۆدییەکانیش ــە پەرتوک ــاوکات ل ــعودییەن. ه ــداىن س خان
میتــۆدى خوێنــدىن ســعودییەدا لــە بنەڕەتییــەوە تــا خوێنــدىن بــااڵ، تەنهــا واڵتێکــە کــە ڕۆحــى پێکــەوە ژیــاىن ئایینــى کوشــتووەو 
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بــە زمــاىن ســوکایەىت و بــە ئەنگێــزەى ڕســواییەوە لــە هــەر 
ڕێچــکان و مەزهــەب  و ئاینێکــى دى دەڕوانــن. بــۆ منوونــە 
ــەکان و تەســەوف و  ــاو خــودى ئیســامدا ڕەوگــە عیرفانیی ــە ن ل
شــیعە ســوکایەتییان پێدەکرێــت و مەســیحى و جووەکانیــش بــە 
دەســتەواژەى کافربــوون نــاوزەد دەکرێــن. لــەم بــارەوە چەندین 
جــار هیومــان ڕایتــس ۆچ هۆشــدارى لەبــارەى ئــەو پەڕگیرییــەى 
داوە.  ســعودییە  چاپەمەندییــەکاىن  و  خوێنــدن  میتــۆدى 
ــە  ــە زاڕۆى شــیعە مەزهــەب ب ــە ک ــر ئەوەی ــووى دژوارت لەهەم
تایبــەىت لــە پارێــزگاکاىن ڕۆژهــەاڵىت ســعودییەدا بــە میتۆدێکــى 
خوێنــدن پــەروەردە دەکرێــت کــە خۆیــان وەک شــیعەیەک بــە 
ــەى  ــزە ئەکادیمیان ــەو تێ ــەواوى ئ ــاوکات ت ــێنن. ه ــزە بناس ڕافی
کــە ســەبارەت بــە ماســتەرو دکتــۆرا دەنورسێــن ســەرلەبەرى لــە 

ژێــر چاودێــرى ئەمــر بــە مەعــروف و نەهــى لــە مونکــەرن.
ــن و  ــازادى و ئەوی ــزن و پەیامــى ئ ــاڵ ئامێ ــەدەىب و خەی ــى ئ ــەى کــە کتێب ــەو کتێبان ــر ئ ــەکان زیات ــە پەرتوکــە ئەکادیمیی ــا ل جی
عەقڵــى ئازادیــان پێیــە، دەچنــە خانــەى قەدەغەکارییــەوە. لەمیانــەدا تاوەکــو ئێســتە لــە ســعودییەدا ئــەم ڕۆمانانــەى خــوارەوە 

قەدەغــەن کــە لێــرەدا هــۆکارى قەدەغەکردنیــان دەخەینــە ڕوو.
رۆمانەکاىن )عبدە خال( بەناوەکاىن )نباح( و ) طین( قەدەغەن.

 نوســەر عەبــدە موحەمــەد خــال ســاڵى ١٩٦٢ لــە ناوچــەى جــازان هاتووەتــە دونیــاوە، ئــەو یەکێکــە لــە نوســەرە بەرچــاوەکاىن 
ــاىن  ــە بیســت ڕۆم ــاد ل ــراو زی ــوو، ناوب ــەرەىب ) البوکر(ب ــاىن ع ــاىن ڕۆم ــراوەى خــەاڵىت جیه ــە ســاڵى ٢٠١٠ ب ــەدەب و ل ــوارى ئ ب
هەیــەو لــە هەمویانــدا پەیامــى ئەزمونگەرایــی بــۆ تاکــى ســعودى و عــەرەىب دەهێنێتــە بەربــاس و پێــى وایــە ئیــدى پێویســتە 
مرۆڤــى ســعودى مرۆڤێکــى دونیایــی بێــت و چــاو بکاتــەوەو عەقڵــى خــۆى لــە بەهانــەو بەڵگــەى ســەملاندىن ئاینیــدا نەکوژێــت. 
ناوبــراو لــە ڕۆمــاىن )نبــاح( دا بــاس لــە جەنــگ و قەیــران و ئەگــەرى داگیرکاریــی ئێــراق دەکات بــۆ ســعودییە، لێــرەوە خەیاڵــى 
وابەســتە دەکات بــە عەقڵــى چەقبەســتووى عەرەبییــەوە. ناوبــراو لەســەر ئــەو ڕۆمانــەى لــە بــازاڕى )ســوق الخیمــە( لەپێشــچاو 

هاوســەرەکەى لــە ٢٠١٠ دا لەالیــەن دەزگاى ئەمــر بــە مەعــروف دەدرێتەبەرشــەق.
هەروەهــا یەکێکــى دى لــە ڕۆمانــە قەدەغەکــراوەکان برێتییــە لــە )حکایــە وهابیــە(ى نوســەر ) عەبــدواڵ موفلــح(، لــە پێشــەنگاى 
ــە واژۆى  ــح ک ــدواڵ موفل ــە عەب ــرا ل ــری ک ــدا ڕێگ ــنبیریی عەرەبی ــدى ڕۆش ــش ناوەن ــە پێ ــاڵى ٢٠١٣ ل ــدا س ــازى نێودەوڵەتی ڕی
کتێبەکــەى بــکات. ئــەم ڕۆمانــە بــاس لــە ناوەنــدى ئایینــى ســعودى دەکات، بــاس لــە هەوڵــى مــرۆڤ دەکات بــۆ مانــەوە، بــاس 
لــە ملمانێــى نێــوان پڕەنســیپ و بــاوەڕ و واقیــع دەکات، بــاس لــە ملمانێــى نێــوان دیــن و دنیــا دەکات.  پەیامــى ڕۆمانەکــە 

هۆشــیارى تاکــى عەرەبییــە لــە تــەوەرى عەقــڵ و زانســتدا.
هەروەهــا یەکێکــى تــر لــەو ڕۆمانــە قەدەغەکراوانــە ڕۆمــاىن ) قلــب مــن بنقــان( نوســەر) ســەیف ئیســامى کــوڕى ســعودى 
عەبدولعەزیــزى خانــداىن ســعودە. نوســەرى ئــەم کتێبــە بــاس لــە چیرۆکــى باپیــرى دەکات کــە چــۆن لــە بلوجســتانەوە هاتــون 
ــاڵو  ــە دواى ب ــى ســعودى، هەربۆی ــى مرۆڤ ــە عەقڵ ــە دەکات ب ــەم خانەوادەی ــى کۆشــکى پاشــایەىت و گەمــەى ئ ــدا نهێن و لەوێ
ــووە. هەروەهــا  ــک ب ــە دای ــەوەى ســعودەو ســاڵى ١٩٥٦ ل ــەوە. نوســەر ىس و شەشــەمین ن ــدا کۆکرای ــە بازاڕەکان ــەوەى ل بوون
نوســەرى دیــارى ســعودى عەبدورەحــامن مونیــف زۆرترینــى ڕۆمانــەکاىن قەدەغــەن، بــۆ منونــە ڕۆمــاىن )مــدن امللــح( ئــەم ڕۆمانــە 
ــەوت  ــە ن ــەوەى ک ــەىت لەوکات ــرەو ســعودییە دەکات، بەتایب ــى جەزی ــۆڕەکاىن مرۆڤ ــە ئاڵوگ ــاس ل ــووە، ب ــەش پێکهات ــج ب ــە پێن ل
دۆزراوەتــەوە، لــەو ڕۆمانــەدا نوســەر بــاس لــە تەســکبینى و سیاســەىت تەســکبینى دەســەاڵت دەکاتــن بــاس لــەوە دەکات چــۆن 
ســامان و ســەروەت لــە بندەســتکردىن عەقڵــى خەڵکــدا بەکاردێــت، بــاس لــەوە دەکات چــۆن دەســەاڵىت ســەلەفیزم دەوروبــەرى 
خــۆى نابینێــت و دنیــاى تاریــک کــردووە بــەاڵم بــاس لــە کۆشــکو تــەالرى ڕۆژى دوایــی و دنیــاى ڕۆژى دوایــی دەکات، بــاس 

لەگەڵ ئەوەى کە وەهابیزم بەرپرسیارنییە 

لەتەواوى توندوتیژییەکان کە دەگوزەرێن، 

بەاڵم لەگەڵ هەر کارێکى بناژۆخوازى و 

ڕادیکاڵدا ئەوان ڕووبەڕووى تانەو تەشەر 

دەبنەوە
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لــەوەدەکات چــۆن دەســەاڵت بەردەمــى خــۆى نابینێــت بــەاڵم داهاتــووى دورى دواى مــردن رشۆڤــە دەکات. ئــەم ڕۆمانــە مرۆڤى 
ڕۆژهــەاڵت ئاشــنادەکات بــە مێــژوو، ئاشــناى دەکات بــە خۆشەویســتى نیشــتیامن و ئــازادى. هەروەهــا ڕۆمــاىن )ڕم النــژور( ى 
هەمــان نوســەر قەدەغەیــە، چیرۆکــى ڕۆمانەکــە بــاس لــە زاڕۆیــەک دەکات کــە بــۆ یەکەمجــار ڕووبــەڕووى کۆمــەڵ دەبێتــەوە، 
بــاس لــەوەدەکات چــۆن نــەوەى نــوێ ڕووبــەڕووى کــۆت و بەنــدو نەریتــە خورافییــەکاىن ســعودییە دەبێتــەوە. عەبدورەحــامن 
ــە  ــینەکاىن ل ــە، نوس ــاىن عەرەبیی ــن نوســەرەکاىن ســەدەى بیســتى واڵت ــە دیارتری ــک ل ــاوە، یەکێ ــە دونی ــەدەوى ١٩٣٣ هاتووەت ب
ســعودیەدا قەدەغــەن، بــەاڵم چەنــد بــارە چاپکراونەتــەوەو بەنهێنــى لەتــەواوى شــەقامى ســعودیدال پڕفرۆشــرینن، ئــەو پــاش 

ئەوەیــش کــە ٢٠٠٤ دەمرێــت، لــە ســاڵى ٢٠٠٧ دا هێــرش دەکەنــە ســەر مەزرارەکــەى و دەیڕوخێنــن.
ــە ســعودیە  ــەکاىن ل ــە پاریــس دەژى ڕۆمان ــووەو ل ــە دایــک ب ــە مەمــدوح خامنــە نوســەرى عێراقــى کــە ١٩٤٤ ل هەروەهــا عالی
قەدەغــەن، چــوون ســەرلەبەرى پەیامــەکاىن بەتایبــەىت لــە ڕۆمــاىن املحبوبــات بــاس لــە خۆرزگارکــردىن مرۆڤــى عــەرەب دەکات 
ــاوەىن  ــە خ ــورى ک ــوازى س ــازاو ئازادیخ ــەرى ئ ــە نوس ــر ژن ــژا العێ ــن ه ــرڕە م ــاىن ام ــا ڕۆم ــە. هەروەه ــە تێیدای ــرەى ک ــەو بی ل
ــرو  ــرۆدەى مەک ــۆن گی ــەاڵت دەکات چل ــە ژىن ڕۆژه ــاس ل ــدا ب ــەو ڕۆمانەی ــە ل ــان و چیرۆک ــى ڕۆم ــت بەرهەم ــە بیس ــاد ل زی
میتــۆدى پیاوســاالرى و عەقڵــى چەقبەســتوى ئاینە.هەروەهــا ژنــە نوســەرى دیــار ڕجــا عــامل لــە ڕۆمــاىن )خاتــم( دا کــە خــەاڵىت 
نێونەتــەوەى بوکــرى لــە ٢٠١١ وەرگــرت لــەو ڕۆمانەیــدا کۆمەڵــى مەکــەو حیجــازى خســتووەتە ژێــر پرســیارەوە. هەمــوو ئــەو 
ــام مــن  ــة ع ــات(،  )مائ ــی الحزین ــرة غانیات ــرک(، )ذاک ــف البطری ــەکاىن )خری ــو ڕۆمان ــاىن دیکــەى وەک ــن ڕۆم ــەو چەندی ڕۆمانان
العزلــة(ى جابریــل مارکیــز ، هەروەهــا ڕۆمــاىن  )ثاثیــة الێلــب الــوردی( نوســەر هــرنى میللــر، ڕۆمــاىن )إحــدى عــرشە دقیقــە( ى 
پاولــۆ کۆیلــۆ، ڕۆمــاىن زۆربــاى نیکــۆس کازانزاکیــس و  )القلعــە البیچــاء( و )اســمی ڕحمــر(ى ئۆرهــان پامــوک و جیهــاىن ســۆفیاى 
یۆســتاین گاردەر و چیرۆکــى )لــن نتطــور ابــداً(ى عەزیــز نەســین و )شــقة الحریــة(ى غــازى قوســەیبى. ئەمانــەو چەندیــن ڕۆمــاىن 
ــەن  ــان دەب ــدا الی ــە پێشــەنگاى کتێبەکان ــە ســعودییەدا قەدەغــەن و ل ــاوا ل ــاىن ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئ ــارەکاىن جیه دى نوســەرە دی
و کۆیــان دەکەنــەوە. جگــە لــە ڕۆمــان کــە بەشــێکى بەرینــى قەدەغەکارییــەکان لەســەر نوســینى ڕۆمانــەن چــوون بــە هیــچ 
جۆرێــک خەیــاڵ و ئەندێشــەو ڕۆچــوون و ڕامــان لــەو عەقڵــە ســەلەفییەى کــە جڵــەوى ئەمــر بــە مەعــروىف لەدەســتایە هــەزم 

ناکرێــت. 
هــاوکات ئــەو پەرتوکانــەى کــە ئامــاژەى سیاســی و دەنگــى سیاســییان لەپشــتەوەیە یاخــۆ بەجۆرێــک ڕەوىش ناوخــۆى ســعودییە 
لەگەڵیــدا کــۆک نەبێــت قەدەغــە دەکرێــن، لــە دیارترینــى ئــەو کتێبانــەى کــە لــەم ســااڵنەى دوایــدا قەدەغەکــراون برێتیــن لــەم 

پەرتوکــە سیاســیانە: 
(االســترشاق وآل ســعود( ئەحمــەد عەبدوملەجیــد غــەراب، ئــەم پەرتوکــە لــە ســاڵى ١٩٩٤ چاپکــراوە. هەروەهــا نوســەر ئەیمــەن 
یاســینى پەرتوکەکــەى بەنــاوى الدیــن والدولــە فــی اململکــە العربیــە الســعودیە قەدەغــە کــراوە، لــەم کتێبــەدا بــووىن خانــەوادەى 
ســعودو شــێوازى بەکارهێنــاىن ئاییــن و دەوڵــەت بــەوردى رشۆڤــە کــراوەن، هەربۆیــە دەنگدانــەوەى ئــەم کتێبــە هێنــدە بەرچــاو 
بــو کــە بەتــەواوى دەســەاڵىت قەڵــس و نیگەرانکردبــوو. هەروەهــا کتێبــى شــیعیون ىف الســعودیە ى فهــد القحطانــی و کتێبــى 
)السیاســة االعامیــە فــی اململکــە العربیــە الســعودیە( ئەمیــن ســاعاىت و کتێبــى )فصــول مــن تاریــخ العربیــة الســعودیة(. بەتێکــڕا 
ئــەو کتێبانــەى کــە وەرگێڕاونەتــە ســەر زمــاىن عــەرەىب و لــە ســعودیەدا قەدەغــەن تەنهــا لەمــاوەى پێنــج ســاڵى کۆتاییــدا نزیکــەى 
٦٠٠ کتێبــى قەدەغــە  هــەن. لــەم میانــەدا دەوڵــەىت ســعودییە بەتــەواوى بــوىن چاودێــرى خــۆى بەســەر تــەواوى ئۆرگانــەکاىن 
ــەکاىن وەزارەىت  ــە دوایەک ــەک ل ــدارییە ی ــە هۆش ــە ل ــەو واڵت ــاى ئ ــۆڕکردووەتەوەو میدی ــدا ش ــاپ و چاپەمەنی ــدن و چ ڕاگەیان
دەرەوەى ئەمەریــکا کــە لــە ٢٠٠٤ دەســتى پێکــردووە، هــاوکات لەگــەڵ هۆشــدارییەکاىن هیومــان ڕایتــس ۆچ ڕووبەڕووبووەتەوەو 
تێکڕایــان جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە بەڵــێ لــە ســعودییەدا ئــازادى ئایینــى و بیــرو بــاوەڕ لەبــەردەم مەترســییەکى گەورەدایــە.

سەرچاوەکان: 

https://alahednews.com.lb/140893/55 -1/الَێفحە-الڕجنبیە-السعودیە-مملکە-قمعیە-تنرش-ااڵرهاب/السعودی.
.NYTimes، “Saudi Executions Seen as Sending Message to all Dissenters،” January 5، 2016 -2



سەروەر پێنجوێنی

مەسلەمەی حەنیفەیی
نە »مەسلەمۆکەی درۆزن« و 

نە »خاوەنی ڕاستەقینەی ئیسالم«!

بەدواداچونێك بۆ کەسێتیی مەسلەمەی 

حەنیفەیی و پەیوەندیی بە ئیسالمەوە

کەسێتیی )مسيلمة الكذاب(، لە زنجیرە درامای "الفاروق"، ڕۆڵبینینی ئەکتەری مەغریبی )جامل العبابيس(، 2011
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ئاشــكرایە كــە شــوێنكەوتوانی هــەر ئایینێــك ڕقیــان لــە شــوێنكەوتوانی ئایینەكانــی تــرە، و لــەم الیەنــەوە 
ــڵ  ــچ س ــە و هی ــر هەی ــە یەك ــیان ل ــی ڕەش ــردوە و ڕقێك ــیان ك ــیحیەكان ناخۆش ــوڵامنەكان و مەس موس
ــی  ــە ئایین ــن ل ــوە ڕەخنەگرت ــێ هات ــی یەكــر. بەڵكــو وای ل ــە ناشــیرین كردنی یەكــر و ئایین ــەوە ل ناكەن
یەكــر بــە بەڵگــەی ڕاســتێتیی ئایینەكــەی خــۆی دەزانــن. یانــی مەســیحییەك ڕەخنــە لــە ئیســام دەگرێــت 
ــە مەســیحیەت  ــە ل ــت مەســیحیەت ڕاســتە! موســوڵامنێكیش ڕەخن ــك بڵێ ــە خەڵ ــە ب ــەو ئامانجــەی ك ب
ــەی  ــی ئایینەك ــەر؛ قازانج ــی بەرامب ــی ئایین ــن زیان ــتە! وا دەزان ــام ڕاس ــت ئیس ــك بڵێ ــە خەڵ ــە ب ــەی ك ــەو ئامانج ــت ب دەگرێ
خۆیانــە، و نازانــن كــە ئێمەمانــان بــە یــەك چــاو بۆیــان دەڕوانیــن و هەڵــەی هەمویــان دەبینیــن. هەتــا ئەگــەر لێكۆڵینــەوەش 
لــە ســەر ئایینــی یەكــر بكــەن و خۆیشــیانی بــۆ مانــدو بكــەن؛ هێشــتا پاڵنــەرە ئایینــی و ئایدیۆلۆجیاییەكــە ئاشــكرایە و ڕقێــك 
لــە باس وخواســەكەدا هەســت پــێ دەكرێــت، و زانیاریەكانیــش ورد و دروســت نابــن و دور نابــن لــە شــێواندن و لێكدانــەوەی 

ــە و تێكدانــی مەبەســت و نامەبەســت.  هەڵ
بۆیــە هیــچ متامنەمــان بــە لێكۆڵینــەوەی ئایینــی و ئاییندارانــە لەســەر ئایینــی جیــاواز نیــە. مــن خــۆم خۆشــیم نایــەت لــەوەی 
ــەوە  ــیحیەت دەكۆڵێت ــە مەس ــاوەڕدار( ل ــوڵامن )ی ب ــان موس ــەوە ی ــام دەكۆڵێت ــە ئیس ــاوەڕدار( ل ــیحی )ی ب ــم مەس ــە دەبین ک
)کــە ـ بــە داخــەوە ـ ئــەم جــۆرە قســەوباس و بەرنامانــە ئێســتە زۆر بــاون و بونەتــە دیــاردە و بەســەر دیمەنــی گشــتیی ئــەم 
باس وخواســانەدا زاڵ بــون(، و متامنــەم پێیــان نیــە، چونكــە دەزانــم ئامانجەكــە دژایەتیــی ئایینیــە نــەك كاری زانســتی، و ئــەم 
ــی و  ــوڵامنە عەملان ــەو موس ــان ئ ــیحیە ی ــەو مەس ــەر ئ ــت، مەگ ــەدا دەبێ ــێوازی كارەك ــت و ش ــە ئاس ــی ل ــەش كاریگەری ئامانج

ــە كاردا نەبێــت.  ــدە ل ــدە ئایینیەكــەی ئەوەن ڕۆشــنگەر بێــت و باكگراون
ــەر  ــین( لەس ــی موسوڵامن نش ــتی واڵتان ــر دەس ــیحیەكانی ژێ ــی مەس ــیحیەكان )بەتایبەت ــەی مەس ــە ڕەخنەییان ــەو بابەت ــە ئ بۆی
ــت. ڕەنگــە  ــێ دەتكێ ــە و ڕق و شــێوازی ئیســتیفزازییان ل ــە و شــێواندنیان تێدای ــن، هەڵ ــە نی ــی متامن ئیســام دەیاننوســن؛ جێ
ــی  ــدە ناهەق ــن ئەوەن ــەی موســوڵامنەوە؛ نەتوانی ــەن زۆرین ــە الی ــە ژێردەســتە و ســەركوتكراوە ل ــی ك مەســیحییەكی خۆرهەاڵت
بگریــن كــە ئیســامی خــۆش ناوێــت! و هەمــو كەســێكیش مافــی خۆیەتــی قســەی لەســەر ئیســام هەبێــت، بــەاڵم كاتێك كەســێك 
بــە هەســتێكی ســەلبی و بــە ڕق و كینــەوە لــە شــتێك دەكۆڵێتــەوە و پاڵنەرەكــەی پاڵنەرێكــی زانســتیی ڕوت نەبێــت؛ رسوشــتیە و 
چاوەڕوان كــراوە بەرهەمەكــەی و لێكۆڵینەوەكــەی زانســتی دەرنەچێــت و هەڵــە و شــێواندنی تێــدا بێــت. و دەبێــت چاوەڕێــی 
ئــەوەش بێــت ئێمــەی لێكۆڵــەری بێایــەن و ڕزگاربــو لــە دەمارگیریــی ئایینــی ڕەخنــە و پێداچونەوەمــان بــۆ كارەكانیــان هەبێــت.
بۆیــە مــن هەمیشــە تــکا دەکــەم لــە نوســەر و خوێنەرەکانــی بــواری لێکۆڵینــەوەی ڕەخنەیــی ئیســام کــە: باس وخواســی ئــەو 
ــان پــێ مەكــەن،  ــە ســەرچاوە. متامنەی ــە ئیســام دەنوســن، مەكــەن ب ــە و پەیجــە مەســیحیانە، كــە دژ ب ســایت و بلــۆگ و یان
ــارەی ئیســام؛ لەگــەڵ  ــی دەرب ــەوان بین ــان الی ئ ــەاڵم هەرچیت ــەوە، ب ــم مەیان خوێنن ــن. ناڵێ ــان بڕوان ــەوە بۆی ــە چــاوی گومان ب
ســەرچاوە ســەرەكی و ڕەســەنەكاندا بــەراوردی بكــەن و ســاخی بكەنــەوە، ئیــر ڕاســتەوخۆ لێیــان نەقــڵ مەكــەن. چونكــە ئەوانــە 
بــە پاڵنەرێكــی ئایینــی و بــۆ »جــەدەل«ی ئایینــی دەنوســن، بۆیــە هیــچ ســڵ ناكەنــەوە لــە شــێواندن، وەكــو چــۆن موســوڵامنیش 
ســڵ ناكاتــەوە لــە شــێواندنی ئاییــن و كەلەپــوری ئایینیــی ئــەوان. بۆیــە پشت بەســن بــەو باس وخواســە مەســیحیانە دەربــارەی 

ئیســام؛ وەكــو ئــەوە وایــە بــۆ لێكۆڵینــەوەی مەســیحیەت پشــت ببەســتین بــە نــورساوە ئیســامیەكان لەســەر مەســیحیەت.
لــەم لێکۆڵینەوەیەشــدا منونەیەکــی ئــەو حاڵەتــە لەگــەڵ بەدواداچــون و هەڵســەنگاندن و ڕاســتكردنەوە دەخەمــەڕو. ئــەوەش 
بابەتێكــە کــە لــە ســایەی پاڵنــەری ئایدیۆلۆجیایــی و تێکەڵ بونــی ئەجێنــداکان بوەتــە یەکێــك لــە دیمەنــە باوەکانــی هەڵمەتــی 
ڕەخنەگرتــن لــە ئیســام لــە کۆمەڵــگای عەرەبــی و ئیســامیدا. بابەتەکــە پەیوەندیــی بــە کەســێتیی )مەســلەمەی حەنیفەیــی( 
)»َمْســلََمة الَحَنفــّي«( )-٦٣٢ ز.(ـــەوە هەیــە، وەکــو کەســێتییەکی ئایینیــی عەرەبیــی پێــش ئیســام کــە هاوچەرخی ســەرهەڵ دانی 
ــارەی  ــە دەرب ــەك هەی ــتە بیرکردنەوەی ــوە. ئێس ــوڵامناندا هەب ــی موس ــەوەی یەکەم ــەڵ ن ــی لەگ ــوە و کێشمەکێش ــامیش ب ئیس
ــوە و  ــی ئیســام ب ــەری ڕاســتەقینەی ئایین ــی دامەزرێن ــەوە بســەملێنێت کــە مەســلەمەی حەنیفەی ــت ئ ــەم کەســێتیە، دەیەوێ ئ
ــارساوە،  ــانێکی نەن ــورساوی کەس ــار و ن ــك وت ــە هەندێ ــوە! ســەرچاوەی بابەتەک ــەوەوە هات ــەی ئ ــە ناوەک ــاوی »إســام«یش ل ن
ــوردی و  ــی ک ــای کۆمەاڵیەتی ــا گەیشــتە میدی ــدا، و هەت ــای کۆمەاڵیەتی ــە میدی ــەوە ب ــوش باڵودەبێت ــاو پ ــری ن ــو ئاگ ــەاڵم وەک ب
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ــە  ــەد«، ل ــایەتیی موحەمم ــە »كەس ــراو ب ــەڕەی ناون ــی الپ ــبوك، و بەتایبەت ــە فەیس ــی ل ــت ومڕی ئایین ــی مش ــە کوردیەکان گروپ
باڵوکراوەیەکیــدا بــە ناونیشــانی »موســلیمی كــوری حه بیــب ئــه و پیــاوه ی خاوه نــی راســته قینه ی ئیســام بــوو«. مــن لــە کاتــی 
خۆیــدا بەدواداچونــم بــۆ بابەتەکــە کــرد و هۆشــداریم لەســەری دا، هەرچەنــد ئێســتە نــە ئــەو باڵوکراوەیــە و نــە ســەرلەبەری 
ــی و ئیســامیەکان  ــە ئایین ــۆ بابەت ــۆد و شــێوازی دەســت بردنە ب ــروڕا و میت ــڕوا و بی ــەو ب ــەاڵم ئ ــاون، ب ــە کاردا نەم ــە ل الپەڕەک

هێشــتا لــە کاردان و تــا بێــت زیاتریــش تاودەســێنن.
ئــەم بابەتــە )باســی مەســلەمەی حەنیفەیــی و بزاڤــە ئایینــی و پێغەمبەرایەتیەكــەی( خــۆی لــە خۆیــدا گرنگــە لێــی بكۆڵرێتــەوە، 
ــە الیەكــەوە پەیوەندیــی بــە بزاڤــە ئایینیــە عەرەبیەكانــی پێــش ئیســامەوە هەیــە )وەكــو مەســیحیەتی عەرەبــی، و  چونكــە ل
ــی  ــمەكێش و جەنگەكان ــام و كێش ــی ئیس ــژوی یەكەم ــە مێ ــی ب ــەوە پەیوەندی ــی تریش ــە الیەك ــاف«(، و ل ــەكان »األحن حەنیف

دەوڵەتــی ئیســامیی یەكەمــەوە هەیــە.
بەاڵم ئەو هەوڵەی ئاماژەم بۆ کرد؛ كێشە و ناتەواوی و هەڵەی زۆری تێدایە.

پێــش هەمــو شــتێك؛ بابەتەكــە لــە وتارێکــی ســایتێكی گوماناویــەوە ئامــادە كــراوە، كــە بابەتــی »مــن هــو صاحــب فكــرة اإلســام؟ 
مســلم بــن حبيــب؟ أم ُمحيمــدة الكذاب؟!«ـــە )بــە مێــژوی ٢٠ ی ٧ ی ٢٠١٣()١(. لــە ســایتێكی گوماناویــی داخ لــەدڵ كــە ســایتی 

یاخــود بلۆگــی »نهاية اإلسام«)٢(ـــە.
ئــەم ســایتە ئەگــەر ڕێــی لــە هەندێــك ڕەخنــەی بەهێزیــش بكەوێــت؛ هێشــتا بەگشــتی ڕقێكــی زۆری تێدا هەســت پــێ دەكرێت، 
و ئــەم پاڵنــەرە و ئــەو درشــتی و هەڵــە و شــێواندنانەی دەیانــكات؛ نیشــانەی ئــەوەن كــە نوســەری ئــەو بابەتانــە لێكۆڵەرێكــی 

زانســتیی بێایــەن نیــە بەڵكــو ڕەنگــە كەســێكی مەســیحیی داخ لــەدڵ بێــت بەرامبــەر ئیســام.
جــا بۆیــە ئــەم باســە، كــە لــەو ســایتە گوماناویــەدا هاتــوە، گەلێــك هەڵــەی تێدایــە، كــە هەڵــەی زانســتی و داتایــی و هەروەهــا 
میتۆدیــن. و هەمــو هەڵەكانــی باڵوکراوەکــەی الپــەڕەی »كەســایەتیی موحەممەد«یــش دەگەڕێنــەوە بــۆ هەڵەكانــی ئــەو وتــارەی 

ســایتی »نهایــة اإلســام«.
ــێوەی  ــە ش ــی(ی ب ــب[ی حەنیفەی ــوڕی حەبی ــلەمە ]ی ك ــێتیی )مەس ــاوی كەس ــەرێك ن ــەر نوس ــە: ه ــون بینیوم ــە ئەزم ــن ب م
ــاوی »مســلم«  ــاوی »إســام« و ئاوەڵن ــەی ن ــە بنچین ــرد ب ــەی ك ــاوی »مسلم«ـ ــەم ن ــا، و ئ ــب[« هێن »موســلیم ]ی كــوڕی حەبی
]=موســوڵامن[ و وتــی مەســلەمە خاوەنــی ڕاســتەقینەی »ئیســام« ـــە، و ئــەو قســە ســەجعیانەی كــە دراونەتــە پــاڵ مەســلەمە 
ــان  ــر ی ــەو نوســەرە مەســیحی دەرچــوە، جــا ئی ــان؛ بینیومــە ئ ــەی هەندێــك دەقــی قورئ ــە بنچین ــان دەچــن كــرد ب ــە قورئ و ل
لــە قیبتیەكانــی میــر، یــان لــە ئارامــی و ســوریانەكانی عێــراق و ســوریا، یــان لــە مەســیحیە پرۆتیســتانتیەكان كــە هێزەكانــی 
ــی  ــوە الســایی باس وخواســەكانی ئەوان ــان كەســێك ب ــەوێ! ی ــە ئ ــە هــەر شــوێنێك؛ ئەوانیــش دەگەن ــا بگەن ــكا و بریتانی ئەمێری

ــەوە. كردوەت

لە بەراوردی مەسلەمە و موحەممەددا

ــلەمەی  ــەی مەس ــە ئایینیەك ــەر بزاڤ ــە س ــك بخرێت ــە تیش ــی گرنگ ــتی و فرمانێك ــی زانس ــم؛ ئەركێك ــەرەتاوە وت ــە س ــو ل وەك
حەنیفەیــی، و شــێوازی كۆتایی هاتنــی ئــەو بزاڤــە و هەوڵــی شــێواندن و ناشــیرین كردنی كەســێتیەكە و بزاڤــە ئایینیەكــەی لــە 
ئەدەبیاتــی ئیســامیدا. ئەدەبیاتــی ئیســامی ســتەمیان لــەو كەســێتیە و بزاڤــە ئایینیەكــەی كــردوە، و ناشــیرینیان كــردوە، و هەتــا 
دڵیــان بڕوایــی نەهاتــوە بــە نــاوی خــۆی كــە »مســلمة« |مەســلەمە|یە نــاوی بــن، بەڵكــو بــە »مســیلمة« |موســەیلیمە| ناویــان 
بــردوە یانــی »مەســلەمۆكە«، بچوكیــان كردوەتــەوە بــۆ بێ نرخ كردنــی. هەمیشــەیش بــە »الكــذاب« ناویــان بــردوە. هەروەهــا 
كۆمەڵێــك قســەی هەلە ق -مەلەقیــان خســتوەتە ســەر زمانــی، كــە الســایی كردنەوەی پێكەنیناویــی قورئانــن، بــۆ ئــەوەی گاڵتــەی 

پــێ بكــەن و بڵێــن ئەمــە هیچــی نەزانیــوە جگــە لــەوەی الســاییەكی مندااڵنــە و پێكەنیناویــی قورئانــی كردوەتــەوە.
لــە كاتێكــدا وا دەردەكەوێــت مەســلەمەی حەنیفەیــی لــە ئایینــدا )بەتایبەتــی ئایینــی مەســیحی( زۆر خوێنــەوار بــوە، و پێشــر 
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لــە ناوچــەی خۆیــان كلێســای هەبــوە، و بەگەنجــی چــوە بــۆ فەلەســتین، و هەتــا دەڵێــن لــەوێ التینــی فێــر بــوە. و دەڵێــن ئــەو 
كاتــەی لــە عومــان بــوە هات وچــوی هیندستانیشــی كــردوە لــە ڕێگــەی دەریــا و دەریاوانیــەوە. و جگــە لەوانــەش بــە كــۆڕ و 
بازاڕەكانــی شــارەكانی ئەل-ئوبوللـــە )األبلــة( و بەققــە )بقــة( ـ لەنێوانــی هیــت و ئەنبــار ـ و ئەل-ئەنبــاڕ )األنبــار( و ئەل-حیــڕە 

)الحــرية(دا گــەڕاوە، و زۆر شــت فێــر بــوە. 
ــەد  ــەاڵم موحەمم ــوە، ب ــەوار ب ــلەمە خوێن ــن، و مەس ــە ئایی ــوە ل ــارەزاتر ب ــەد زۆر ش ــە موحەمم ــلەمە ل ــم: مەس ــەوە دەڵێ بەدڵنیایی

ــتوە. ــێ گەیش ــی پ ــە ئایینیەكان ــەوە چیرۆك ــەی دەماودەم ــن و قس ــەی بیس ــە ڕێگ ــا ل ــوە و تەنه ــەوار نەب خوێن
بەاڵم كێشە و خاڵی الوازیی مەسلەمە و خاڵی بەهێزیی موحەممەد؛ ئەمانە بوە:

ـ مەســلەمە زیاتــر هۆگــری مەســیحیەت بــوە، ڕاســتە بــە یەكێــك لــە »ئەحنــاف« دەژمێررێــت، و ڕاســتە ـ وا دەردەكەوێــت ـ خــەون و 
ئاواتــی ئــەوەی هەبــوە ئــەو »پێغەمبــەرە چاوەڕوانكــراو«ە بێــت كــە ماوەیــەك بــو چاوەڕوانیــی هاتنــی دەكــرا. بــەاڵم زیاتر پەیوەســت 
بــوە بــە مەســیحیەت و كاری ئایینیــی مەســیحیەوە، و كلێســای هەبــوە و خاچــی لــە مــل بــوە.. بۆیــە وا دیــارە درەنــگ كەوتــوە و دوای 
خۆڕاگەیاندنــی موحەممــەد بــە پێغەمبــەر ئەمیــش بڕیــاری داوە خــۆی بــكات بــە پێغەمبــەر. بــەاڵم موحەممــەد زوتــر و چاالكانەتــر 

هەوڵــی داوە ئایینێكــی ســەربەخۆ دامەزرێنێــت.
ـ وا دەردەكەوێــت مەســلەمە خوێنەوارێكــی ئایینــی و ڕابەرێكــی ئایینــی بــوە، بــەاڵم »مەوهیبــە«ی پێغەمبەرانەی نەبــوە. پێكهایەتەكی 
ــی دەقێكــی ئایینیــی كاریگــەر و بەجۆش وخرۆشــی  ــای داهێنان ــەر. ڕەنگــە توان ــە پێغەمب ــوە كــە بیكات دەمــاری »عصبــي«ی وای نەب

نەبوبێــت )خــۆ ئەگــەر شــتێكی وایشــی بوبێــت؛ نەگەیشــتوە پێــامن(. بــەاڵم موحەممــەد ئــەم »مەوهیبــە« و توانایانــەی هەبــوە.
ـ بەپێــی هەندێــك ســەرەداو؛ وا دەردەكەوێــت مەســلەمە كەمــر هەڵگــری بیــری چاكســازی و گۆڕانــكاری بــوە، و زیاتــر خەریكــی 
كاری وا بــوە كــە لــە جــادو و پێشــبینی و ئەســتێرەوانیەوە نزیكــن )لــەم بارەیــەوە هەندێــك شــتی لــێ دەگێڕنــەوە.. وەكــو ئــەوەی 
هێلكــەی كردوەتــە شوشــەوە! یــان باڵــی باڵنــدەی بڕیــوە و پاشــان پێــوەی كردوەتــەوە و چاكــی كردوەتــەوە! یــان وتویەتــی ئاســكێك 
لەنــاو شــاخێكەوە دێــت بــۆالم و دەیدۆشــم و دەڕواتــەوە! ئەگــەر ئەمانــەش زیادكــراوی ســەرچاوە ئیســامیەكان نەبــن(. دیــارە لــە 
بابەتــی »كاهین«ـــەكان بــوە، ئەوانــەی خەریكــی هەندێــك رسوتــی جادوییــن بــۆ چارەســەر و چاك كردنــەوە و پێشــبینی و زانینــی 
شــتی شــارراوە. لــە بەرامبــەردا؛ موحەممــەد، ناڵێــم هیــچ ســیفەتێكی »كاهین«ـــەكانی تێــدا نەبــوە، بــەاڵم لــەوە زیاتــر بــوە و ئەزمونی 
پێغەمبەرانــەی هەبــوە و بیــری لــە گۆڕانــكاری كردوەتــەوە و هەڵگــری بیــری ئایینیــی چاكســازانە بــوە ]هەرچەنــد دواتــر موســوڵامنان 
لــە ڕێگــەی چیرۆكەكانــەوە هەوڵیــان داوە »موعجیــزە« بــۆ پێغەمبەرەكەیــان ســاز بكــەن، لــە كاتێكــدا لــە قورئانــدا ڕەتــی دەكاتــەوە 
موعجیــزە بنوێنێــت! ســەرەنجام موســوڵامنان دیمەنێكــی جادوییــان داوە بــە پێغەمبەرەكەیــان، وەكــو ئــەوەی گوایــە ئــاوی لەنێوانــی 

پەنجەكانیــەوە هەڵ قواڵنــدوە، یــان بــە ئاماژەیــەك مانگــی لــەت كــردوە![.
ـ و دەتوانین بڵێین لە الیەنی توانای سەركردایەتییشەوە مەسلەمە توانای لە موحەممەد كەمر بوە.

ــی  ــو حەنیفەیشــی شــوێن خــۆی خســتبو؛ بەپێ ــی بەن ــە خێڵ ــك ل ــو و هەندێ ــز ب ــەی موحەممــەد ســەری هــەڵ دا و بەهێ ــەو كات ـ ئ
ســەرچاوەكان مەســلەمە تەمەنــی زۆر بــو، لــە ١٠٠ ســاڵ نزیــك ببــوەوە. لــە كاتێكــدا موحەممــەد لــە تەمەنێكــی گەنــج و گونجــاودا 

بــو.
ــە  ــوە ل ــەك ب ــە ئیســام ناڕەزایی ــی مەســلەمە ل ــت ڕێگری ــن؛ وا دەردەكەوێ ــی ســەرچاوە ئیســامیەكان ڕاســت ب ــەر زانیاریەكان ـ ئەگ
ــە ناوچــەی  ــون ك ــەزی ب ــی دەســەاڵتێكی مەرك ــی بنیات نان ــە خەریك ــر ك ــی ت ــەد و قوڕەیشــی و مەككەییەكان دەســەاڵتی موحەمم
یەمامــە و هەمــو نەجــد بهێنێتــە ژێــر ڕكێفــی خــۆی. بۆیــە بەپێــی ئــەو ســەرچاوانە مەســلەمە و شــوێنكەتوانی داوای هاوبەشــی و 
»شەریكایەتی«ـــیان كــردوە لەگــەڵ قوڕەیــش لــە دەســەاڵتی نیمچەدورگەكــەدا. و گوایــە مەســلەمە ئــەو مەرجــەی هەبــوە كــە دوای 

ــە دەســەاڵتدا جێــی بگرێتــەوە. موحەممــەد خــۆی ل
ـ ئــەو كاتــەی مەســلەمە لەگــەڵ موحەممــەد كەوتــە كێشــمەكێش و دواتریــش كــە ئەبــو بەكــر بــە ناردنــی خالیــد بۆســەری ڕوبــەڕوی 
بــوەوە؛ تەنهــا ناوچەكــەی خــۆی )یەمامــە( و خێڵەكــەی خــۆی )بەنــو حەنیفــە(ی بەدەســتەوە بــو، هەتــا لــە خێڵەكەیشــی خۆیشــی 
ــان  ــو حیجازی ــر؛ هەم ــو بەك ــش ئەب ــەد و دواتری ــەاڵم موحەمم ــوڵامن. ب ــە موس ــەوە و ببون ــیحیەت هەڵ گەڕابون ــە مەس ــانێك ل كەس
بەدەســتەوە بــو، بەڵكــو لــە هەمــو نیمچەدورگەكــەدا دەســتیان دەڕۆیشــت. لێــرەدا ئیــر لۆجیكــی هێــز و هێــزی ســەربازی ڕۆڵــی 
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ــە ســەركردایەتیی  ــە ســوپا ئیســامیەكە ب ــی، ك ــەرەوەی بین یەكاك
ــی  ــەوەی خەڵك ــەی مەســلەمە و هەڵ گەڕان ــە ئایینیەك ــد بزاڤ خالی

یەمامــەی ســەركوت كــرد، و مەســلەمە خۆیشــی كــوژرا.
جــا ئەگــەر بهاتایــە ســەرجەمی ئــەم فاكتەرانــە بەپێچەوانــەوە 
بونایــە، واتــە ئــەو چەنــد خاڵــی بەهێزیــە بــە دەســت مەســلەمەوە 
ــە و  ــەددا بونای ــە موحەمم ــە ل ــە الوازی ــد خاڵ ــەو چەن ــە و ئ بونای
لەنــاو  موحەممــەدی  بانگەوازەكــەی  مەســلەمە  كۆتاییــدا  لــە 
بردایــە؛ ئێســتە ئایینــی زاڵ لەنــاو عەرەبــدا ئایینەكــەی مەســلەمە 
ــە موحەممــەد ناشــیرین دەكــرا  ــەو ئایین ــوری ئ ــە كەلەپ ــو و ل دەب
بــە  نەگەیشــتایە  لــە موحەممــەد  و ڕەنگــە هیــچ دەقێكیــش 
ئێمــە. بــەاڵم فاكتــەرەكان بــەو شــێوەیە بــون كــە بــون، بۆیــە 
ــادە  ــە، ئێســتە موســوڵامنان ئام ــە هەی ــە ك ــەو جۆرەی ــە ب واقیعەك
نیــن مەســلەمە وەكــو یەكێــك لــە یەكتاپەرســتە عەرەبەكانــی 
ــی  ــەوە باس ــی ئ ــن.. لەبری ــاف«، بناس ــە »ئەحن ــام، وات ــش ئیس پێ
ــەد  ــش موحەمم ــە پێ ــەن ك ــر دەك ــف«ی ت ــك »موتەحەننی هەندێ
ــو  ــوە، وەك ــەو نەب ــان ب ــچ هەڵوێســتێكی دژی ــە هی ــون و بۆی كەوت
ــە  ــر، ک ــی ت ــل( و هەندێك ــوڕی نوفەی ــری ك ــوڕی عەم ــدی ك )زەی
ــکردنی  ــتایش و باس ــە س ــرە ب ــامدا تێ ــوری ئیس ــە کەلەپ ــان ل یادی
بــاش. تەنهــا مەســلەمە و ئومەییــە هاوچەرخــی موحەممــەد بــون، 
بــەاڵم چونكــە شــوێنی نەكەوتــون و دژایەتییــان كــردوە؛ كەســێتییان 
ــۆی  ــو خ ــێوێرناوە و وەك ــیان ش ــراوە، و كەلەپورەكەیش ــیرین ك ناش

ــتوە. نەگەیش
ــەوەی  ــە ڕەنگدان ــە، ك ــەو باس ــی ئ ــەر هەڵەكان ــە س ــرەوە دێم لێ
هەڵەكانــی بابەتەكــەی ســایتی »نهایــة اإلسام«ـــن. لــە چەنــد 

خاڵێکــدا ڕاســتكردنەوەكانی خــۆم دەخەمــە ڕو.

ناوی »مەسلەمە« بوە یان »موسلیم«؟

لــە هیــچ ســەرچاوەیەكدا، مەبەســتم ســەرچاوە عەرەبــی و ئیســامیەكان كــە تاكــە ســەرچاوەی باســەكەن، مەســلەمە نــاوی بــە 
شــێوەی »ُمْســلِم« یاخــود »مســلم بــن حبیــب« )موســلیمی كــوڕی حەبیــب( نەهاتــوە. ناوبردنــی ئــەو كەســێتیە بــە »مســلم« 

تەنهــا لــە ســایت و یانــە عەرەبیــە مەســیحیەكانی ئێســتەدا هەیــە، و هیــچ ســەرچاوەیەكی نیــە.
ئینجــا نــاوی »َمْســلََمة« جیــاوازە لــە »مســلم«. وشــەی »ُمْســلِم«ـ  كــە ئاوەڵنــاوی بكەریەـ  لــە فرمانی »أســلم« |ئەسلەمـ]ـــە[|ەوە 
هاتــوە، كــە چاوگەكــەی بریتیــە لــە »إســام«. بــەاڵم نــاوی »مســلمة« هەر لــە فرمانــی »ســلم«ی ســێ پیتیەوە هاتــوە و پەیوەندیی 
بــە وشــەی »إسام«ـــەوە نیــە. و ئــەم »هــاء« یاخــود ئــەم »تــاء«ە خــڕەی كــە لــە كۆتایــی ناوەكــەدا هەیــە؛ پەیوەندیــی بــە دۆخی 
»تأنیــث« ـــەوە نیــە، بەڵكــو هــەر ناوەكــە خــۆی لەســەر كێــش و شــێوگی »مفعلــة« داڕێــژراوە، هــەر وەکــو نــاوی »َمْخرَمــة« و 

»َمْســَعدة« و »َميْــَرة« و »َمْصَقلــة« و »َمْكلَبــة«، کــە ئەمانــەش نــاوی پیاوانێکــن لــە نــەوەی یەکەمــی موســوڵامنان. 

كتێبی »مەسلەمەی حەنیفەیی: خوێندنەوەیەك بۆ 

مێژویەکی قەدەغە«ى لێكۆڵەری عێراقی )جامل عيل 

الحالق(، 2009
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»كوڕی حەبیب« یان نەوەی حەبیب؟

زۆربــەی ســەرچاوەكان ناوەكــەی بــە شــێوەی »موســەیلیمەی كــوڕی حەبیــب« )»مســیلمة بــن حبیــب«( دەهێنــن، وەكــو لــە 
»كتــاب الــردة«ی )واقیــدی( و »تاریخ«ـــەكەی )خەليفــەی کــوڕی خەيیــاط( و »تاریخ«ـــەكەی )طەبــەری( و گەلێكــی تــردا كــە 
اُب«)٣(، لــە »الســیرة« ی )ئیــن هیشام(ـــیشدا بــە شــێوەی »ُمَســيْلَِمُة بـْـُن َحِبيــٍب الَْحَنِفــيُّ  نــورساوە »ُمَســيْلَِمُة بـْـُن َحِبيــٍب الَْكــذَّ
اُب« دێــت)٤(. زۆر ســەرچاوەش )وەكــو »الطبقــات الكــرى«ی ئیــن ســەعد، و هەتاكــو لــە »الســیرة«ی ئیــن هیشامیشــدا(  الَْكــذَّ

اُب« نــاوی دەبــات.  بەكورتــی دەڵێــن »ُمَســيْلَِمُة بْــُن َحِبيــٍب«)٥(. زۆر ســەرچاوەی ئیســامییش هــەر بــە »ُمَســيْلَِمُة الَْكــذَّ
بــەم شــێوەیە هیــچ ســەرچاوەیەك بــە »ُمْســلِم« |موســلیم| و هەتاكــو »َمْســلَم« |مەســلەم|یش نــاوی نەبــردوە. هەتاكــو ســەرچاوە 
ــی  ــك نامەكان ــا كاتێ ــەیلیمە|، و هەت ــە »مســیلمة« |موس ــراوە، وات ــێوەی بچوك ك ــە ش ــی ب ئیســامیەكان ســورن لەســەر ناوبردن
ــاوە دەخەنــە ســەر زمانــی خــۆی، واتــە دەنوســن: »مــن مســیلمة رســول  مەســلەمە بــۆ موحەممــەد دەگێڕنــەوە؛ هــەر ئــەو ن
اللــه...«!)٦(. بــەاڵم لــە ســەرچاوەی تــرەوە دەزانیــن كــە خــۆی نــاوی »َمْســلَمة« |مەســلەمە| بــوە، بــەاڵم موســوڵامنان ناوەكەیــان 
بچــوك  كردوەتــەوە و كردویانــە بــە »ُمَســیْلِمة« |موســەیلیمە| واتــە »مەســلەمۆكە«! هــەر لــەم الیەنــەوە ئــەوەش دەگێڕنــەوە كــە 

پیاوێكــی زۆر بچــوك و قەبــارە كــەم بــوە! 
ئــەم بچوك كردنــەوەی نــاوە؛ موســوڵامنان لەگــەڵ نــاوی كەســێكی تریشــدا كــە داوای پێغەمبەرایەتیــی كــردوە كردویانــە، ئەویــش 
ــەر  ــە پێغەمب ــۆی ب ــەوە و خ ــام هەڵ گەڕای ــە ئیس ــە ل ــەدیە ك ــد«( ی ئەس ــن خويل ــة ب ــد« )»طلح ــوڕی خوەیلی ــەی ك »طەلح

ڕاگەیانــد، كــە بــەزۆری بــە »طلیحــة« |طولەیحــە| ناویــان بــردوە. هەرچەنــد دواتــر بوەتــەوە بــە موســوڵامن.
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوانەشــدا ســەرچاوەی تــر تیشــكی زیاتــر دەخەنــە ســەر ڕەچەڵــەك و ناوەكــەی مەســلەمە، و ڕونــی دەكەنــەوە 
كــە »حبیــب« نــاوی باوكــی نیــە، بەڵكــو نــاوی یەكێكــە لــە باپیرانــی. )ئیــن كەثیــر( لــە »الســیرة النبویــة« )بەشــێك لــە »البدایــة 
ــەرچاوە  ــك س ــە ]هەندێ ــوڕی ثومام ــەیلیمەی ك ــە: موس ــەواوی ئەمەی ــاوی ت ــی: ن ــام وتویەت ــن هیش ــت: ئی ــة«(دا دەڵێ والنهای
ــوڕی  ــث ی ك ــوڕی عەبد ول حاری ــث ی ك ــوڕی ئەل حاری ــب ی ك ــوڕی حەبی ــری ك ــوڕی كەثی ــة«[ ی ك ــە »عثام ــن: عوثام دەنوس
ــِن  ــارِِث بْ ــِن الَْح ــِن َحِبيــِب بْ ــة بــن كثــري بْ هیففــان ی كــوڕی ذوهــل ی كــوڕی ئــەد-دوەل ی كــوڕی حەنیفــە »ُمَســيْلَمة بــن ُثَاَم
ــر ئــەم ڕەچەڵەكــە نەقــڵ دەكات، بــەاڵم  ــَة«)٧( ]تێبینــی: ئیــن كەثی ــِن َحِنيَف َوِل بْ ــِن الــدُّ ــِل بْ ــِن ُذْه ــاَن بْ ــِن ِهفَّ ــارِِث بْ ــِد الَْح َعبْ
كــە ئێســتە دەقەكــەی ئیــن هیشــام دەخوێنینــەوە؛ دەبینیــن تەنهــا نــورساوە »مســیلمة بــن ثامــة« و تــەواو)٨([. بــەم شــێوەیە 
باوكــی باپیــری نــاوی »حبیب«ـــە، و بــەم پێیــەش كــە دەوترێــت »بــن حبیــب«؛ مەبەســت ئەوەیــە نــەوەی »حبیــب« ـــە نــەك 
كــوڕی ڕاســتەوخۆ ]لێــرەوە دەبوایــە بــە »مســیلمة ابــن حبیــب« بنورسایــە نــەك »مســیلمة بــن حبیــب«[. هەرچەنــد ئەوانــی تــر 

وا پێشــان دەدەن كــە »حبیــب« نــاوی باوكیەتــی. 

ناوی »موسەیلیمە« چۆن دروست بوە؟

ــە  ــتەكەی ئەوەی ــاوە، و ڕاس ــی ب ــا هەڵەیەك ــەیلەمە« تەنه ــێوەی »موس ــە ش ــەی ب ــی ناوەك ــە وتن ــەوت ك ــۆ دەرك ــان ب ئەوەم
بوترێــت »موســەیلیمە«، چونكــە ڕێســای عەرەبــی وایــە ئەگــەر ناوێــك لەســەر وەزنــی »مفعلــة« |مەفعەلــە| بێــت؛ ئــەوە شــێوە 

ــە|. ــەك |موفەیعەل ــت ن ــە| دەبێ ــة« |موفەیعیل ــێوگی »مفیعل ــش و ش ــەر كێ ــەی لەس بچوك كراوەك
ئینجــا لــە هیــچ ســەرچاوەیەكدا ناوەكــە بــە شــێوەی »مســیلم« نەهاتــوە، هەتــا بوترێــت ئەمــە بچوك كــراوەی »مسلم«ـــە. ئەگــەر 
ناوەكــە »مســلم« |موســلیم| یــان |مەســلەم| بوایــە؛ ئــەو كاتــە بچوك كراوەكــەی دەبــو بــە »مســیلم« |موســەیلیم| ]ئەویــش نــەك 
ــچ ســەرچاوەیەك ناوەكــەی  ــەاڵم هی ــو[. ب ــەڕەی »كەســایەتیی موحەممــەد«دا نورساب ــە باڵوکراوەکــەی الپ |موســەیلەم| وەكــو ل
بــە شــێوەی »مســیلم« و »مســلم« نەهێنــاوە ]مەگــەر لــە شــیعردا بــۆ ناچاریــی شــیعری یــەك -دو جــار نــاوی »مســیلمة« بــە 
شــێوەی »مســیلم« هاتبێــت، كــە ئــەم كورتكردنەوەیــە پێــی دەوترێــت »ترخیــم«[. بەڵكــو دەتوانــم بڵێــم لــە مێــژوی ئیســامیی 
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كۆنــدا هیــچ كەســێك بــە نــاوی »مســیلم« |موســەیلیم| نــاوی 
نەهاتــوە.

وەکــو ومتــان؛ كاتێكیــش مەســلەمە نــاو نــراوە موســەیلیمە 
»مســیلمة« و ئــەم هــاء یاخــود تائــە خــڕەی كۆتایــی پێوەیــە؛ 
ــو  ــا ـ وەک ــە هەت ــە نی ــۆ مێین ــث« و ب ــی »تأنی ــۆ دۆخ ــە ب ئەم
هەندێــك وتویانــە ـ بــۆ بێ ڕێزی پێكــردن بێــت بــەو پێیــەی 
ــر!  ــراوە. نەخێ ــا ك ــوك تەماش ــاوی س ــە چ ــێ و ب ــە م ــراوە ب ك
ــەیە،  ــراوەی »مسلمة«ـ ــیلمة« بچوكك ــە »مس ــە ئەوەی بابەتەك
ناوەكــە لــە بنەڕەتــدا ئــەو هــاء یاخــود تائــەی پێوەیە كــە وتراوە 
»مســلمة« لەســەر كێشــی »مەفعەلــە«، دواتــر كــە بچــوك 
دەكرێتــەوە؛ ڕێســا وایــە دەخرێتــە ســەر كێشــی »موفەیعیلــە« 
ــۆ خــۆی  ــە »مســیلمة«. وەکــو وتیشــامن؛ »مســلمة« ب و دەبێت
نــاوی پیاوانەیــە، وەكــو چــۆن »ثعلبــة« یــش نــاوی پیاوانــە بــوە 
و ئەگەریــش بچــوك بكرێتــەوە؛ دەبێتــە »ثعیلبــة« |ثوعەیلیبــە|.

 

كەسێك هەبوە بە ناوی »مسلم بن حبیب«؟

ئەی كەسێك بە ناوی »موسلیمی كوڕی حەبیب« )»مسلم بن حبیب«( ناوی هاتبێت؛ كێیە؟ 
جار-جارێــك ناوێــك بــەم شــێوەیە لــە ســەرچاوەكانی )حەدیث(ـــدا بــەر چــاو دەكەوێــت، وەكــو ئــەو »مســلم بــن حبیب«ـــەی 
»ســعيد بــن حكيــم« ناوێــك قســەیەكی پێغەمبــەری لێــوە دەگێڕێتــەوە، كــە ئــەو موســلیمە لــە )بیالــی عەبسی(ـــەوە 
ــە  ــە »موســنەد«ەكەیدا ك ــەززاڕ( ل ــە الی )ب ــەرەوە. ئەم ــە پێغەمب ــش ئینجــا ل ــە(وە، ئەمی ــە )حەذەیف ــش ل ــەوە، ئەمی دەیگێڕێت

ــار«)٩(.  ــر الزخ ــە »البح ــارساوە ب ن
هەروەهــا ئیــامم )ئیــن عەدیــی( لــە كتێبــی »الكامــل يف ضعفــاء الرجال«ـــدا حەدیثێكــی تــر دەگێڕێتــەوە، كــە یەكێــك لــە پیاوانــی 
»ســەنەد«ەكەی دیســان »مســلم بــن حبیــب« ناوێكــە كــە دەڵێــت بانگ بێــژی مزگەوتەكــەی بەنــو ریفاعــە بــوە »حدثنــا مســلم 

بــن حبيــب أبــو حبيــب مــؤذن مســجد بنــى رفاعــة«)١٠(.
ئیر ئەمانەش دەنگ وباسیان زۆر كەمە، شتێكی ئەوتۆ دەربارەیان نازانرێت.

ئیــر كــەس مەســلەمەی بــە »مســلم بــن حبيــب« نــاو نەبــردوە. مەبەســتم ســەرچاوە عەرەبــی و ئیســامیە كۆنــەكان، كــە ئەمانــە 
ســەرچاوەی یەكەمی باســەكەن.

كەسێك هەبوە بە ناوی »مسلمة بن حبیب«؟

بەڵكــو لــە مێــژوی ئیســامیدا كەســایەتیی ئیســامییش هەبــون هەتــا بە ناوی »مەســلەمەی كــوڕی حەبیــب«، وەكو )مەســلەمەی 
كــوڕی حەبیــب(ی فیهــری »مســلمة بــن حبیــب الفهــري«، كە ســەركردەیەكی ئیســامیی ســەربازیی ســەردەمی ئومــەوی بوە.

)ئیــن عەســاکیر( لــە »تاریــخ دمشق«ـــدا نــاوی ١٦ کەســێتیی ئیســامیی پیــاوی تــر دەهێنێــت و ژیاننامەیــان دەخاتــە ڕو، بــە 
نــاوی »مەســلەمە«.

موسوڵامنەكان و مەسیحیەكان ڕەخنەگرتن 

لە ئایینی یەكرت بە بەڵگەی ڕاستێتیی 

ئایینەكەی خۆی دەزانن.. وا دەزانن زیانی 

ئایینی بەرامبەر؛ قازانجی ئایینەكەی خۆیانە، 

و نازانن كە ئێمەمانان بە یەك چاو بۆیان 

دەڕوانین و هەڵەی هەمویان دەبینین
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ئایا ناوی »إسالم« لە ناوی »مەسلەمە«وە هاتوە؟

ــاوی  ــە ن ــان ب ــچ پەیوەندییەكی ــە ـ؛ هی ــاوی بکەری ــان ئاوەڵن ــەر ی ــاوی بک ــە ن ــلم« ـ ک ــە ـ و »مس ــە چاوگ ــام« ـ ک ــەی »إس وش
مەســلەمەوە نیــە. ئەگــەر گریــامن مەســلەمە نــاوی »ُمْســلِم« بوبێــت و لــەم نــاوە ناوێــك بــۆ شــوێنكەوتوەكانی داڕێژرایــە؛ دەوترا 
»موســلیمیەكان« )»املســلميّون«(، وەكــو چــۆن بــە موســوڵامنان دەوترێــت »موحەممەدیــەكان« )»املحّمديـّـون«(، نــەك بوترێــت 
»موســلیمەكان« )»املســلمون«(، چونكــە ئەمــە وەكــو ئــەوە وایــە بــە موســوڵامنان بوترێــت »موحەممــەدەكان« )»املحّمــدون«( 

لەبریــی »موحەممەدیــەكان« )»املحّمديّــون«(!
لــە الیەكــی تریشــەوە؛ ئەگــەر لــە نــاوی »مســلم« فرمانێــك دابڕێژیــن؛ دەبێتــە ـ بــۆ منونــە ـ »مَتَْســلََم« |تەمەسلەمـ]ـــە[|، ئــەو 
كاتــە ئاوەڵنــاوی بكــەری لــەم فرمانــە دەســتكردەوە دەبێتــە »ُمتََمْســلِم« |موتەمەســلیم|. بــەاڵم لــە ڕاســتیدا »ُمْســلِم« لــە خۆیــدا 

ئاوەڵناوێكــی بكەریــە و لــە فرمانــی »أَْســلََم« |ئەسلەمـ]ـــه[| ـــەوە داڕێــژراوە. 
لەو الیشەوە لە هیچ سەرچاوەیەكی ڕەسەندا ناوی مەسلەمە بە شێوەی »مسلم« نەهاتوە.

تیۆرییەك دەربارەی ڕیشەی كولتوریی ناوی »إسالم«

ــن بۆچــی  ــدا، و بزانی ــاوی »مسلم«ـ ــاوی »إســام« و ئاوەڵن ــی ن ــەدوای ڕیشــەی كولتوری ــن ب ــاش و پێویســتە بگەڕێی شــتێكی ب
ئــەم نــاوە بــو بــە نــاو بــۆ ئــەم ئایینــە، و بۆچــی لــە قورئانــدا ئیراهیــم و هەمــو یەكتاپەرســتان و بەتایبەتــی موســوڵامنان بــە 
»مســلم« وەســف كــراون. ئەمــە لــە چیــەوە هــات؟ پرســیارێكی گرنگــە و كاری باشــی دەوێــت. بــەاڵم ئــەم لێكدانــەوە الوازە 
بــەوەی لــە نــاوی »مسلم«ـــەوە هاتــوە؛ هیــچ دادمــان نــادات، چونكــە مەســلەمە یاخــود موســەیلیمە نــاوی »موســلیم« یاخــود 
»مەســلەم« نەبــوە، ئەمــە جگــە لــەوەی فرمانــی »أســلم« لــە »ُمْسلِم«ـــەوە داناڕێژرێــت، ئــەوە »ُمْســلِم« خۆیەتــی كــە لــە فرمانی 

ــەوە داڕێژراوە. »أسلم«ـ
بــە بــڕوای مــن و وەكــو تیۆرییــەك كــە هێشــتا لێــی دڵنیــا نیــم؛ نــاوی »إســام« كــە پێغەمبــەری ئیســام كردویەتــی بــە نــاوی 
ــۆ ڕێكەوتنێــك لەنێــوان خێڵەكانــی نیمچەدورگەكــەدا لەســەر حاڵەتێــك كــە  ئایینەكــەی؛ پێشــینە كولتوریەكــەی دەگەڕێتــەوە ب
بریتیــە لــە: هــەم بەرقەراركردنــی »ئاشــتی« )»ســلم«( و هــەم تەســلیم بون )»استســام«( بــە پلەوپایــەی كەعبــە و ماڵە-خواكــەی 
مەككــە و داب ونەریتــی »حەجــج«ی ئــەو كەعبەیــە، و هــەم ســەالمەتی )»ســامة«( بــۆ هەمــو ئــەو خێاڵنــەی لــەو ڕێكەوتنــەدا 
بەشــدارن و ڕێــزی دەگــرن. پێشــر ئــەم جــۆرە »إسام«ـــە هەبــوە كــە هەمــو یــان زۆربــەی خێڵــە عەرەبەكانــی كۆكردوەتــەوە، 
ــەی  ــەاڵم ئایینەك ــەوە، ب ــۆ بكات ــە ك ــە عەرەبان ــەو خێڵ ــو ئ ــە هەم ــوە ك ــد نەب ــەك خواوەن ــتش و ی ــەك پەرس ــتا ی ــەاڵم هێش ب
موحەممــەد توانیــی لــەو الیەنەشــەوە خێڵــەكان یەك بخــات، بۆیــە ئایینەكــەی ئــەو هیچــی جەوهەریــی لــەو »إسام«ـــەی پێشــر 
هەبــو نەگــۆڕی، و لەســەر بنەمــای ئــەوە دامــەزراوە، بەتایبەتــی دوای لێكدانــەوەی بــە كەلەپــوری یەكتاپەرســتیی ئیراهیــم. كــە 
ــَك«  ــًة ُمْســلَِمًة لَ ــا أُمَّ يَِّتَن ــَك، َوِمــْن ُذرِّ ــا ُمْســلَِمنْيِ لَ ــا! َواْجَعلَْن ئیــر لێرەیشــەوە لــە قورئانــدا ئیراهیــم بــە »مســلم« دانــراوە ]»َربََّن
يــَن، فـَـَا مَتُوتـُـنَّ إاِلَّ َوأَنْتـُـْم ُمْســلُِموَن«  ! إِنَّ اللَّــَه اْصطََفــى لَُكــُم الدِّ )البقــرة: ١٢٨(، »َوَوصَّ ِبَهــا إِبْرَاِهيــُم بَِنيــِه ـ َويَْعُقــوُب ـ: يـَـا بَِنــيَّ
ــنَي« )آل عمــران: ٦٧([،  ــَن الُْمرْشِكِ ــا كَاَن ِم ــلِاًم، َوَم ــا ُمْس ــْن كَاَن َحِنيًف ــا، َولَِك ــا َواَل نَْرَانِيًّ ــُم يَُهوِديًّ ــا كَاَن إِبْرَاِهي )لبقــرة: ١٣٢(، »َم
ــَو  ــَم، ُه ــْم إِبْرَاِهي ــَة أَِبيُك ــاوە ]»ِملَّ ــۆ موســوڵامنان دان ــەی ب ــاوی »مســلم« ـ ــەم ن ــۆ خــۆی ئ ــم ب ــان دەڵێــت ئیراهی بەڵكــو قورئ
ــُل« )الحــج: ٧٨([. ئەمانــەش هەمویــان هەوڵــن بــۆ جێكردنــەوەی ئیراهیــم لــەو ڕێكەوتنــەی خێڵــە  كُُم الُْمْســلِِمنَي ِمــْن قَبْ َســامَّ
ــع« و پێشــینە و باپیــرە و دامەزرێنەرێــك بــۆی.  ــە »مەڕجی عەرەبــەكان لەســەر پلەوپایــەی كەعبــە و حەججەكــەی و كردنــی ب
هــەر بۆیــە لــە بیــری ئیســامیدا هەســتێك هەیــە بــەوەی پێــش ئایینــی ئیســامیش جــۆرە »إســام«ێك هەبــوە، بــەاڵم بەڕونــی 
نازانرێــت چۆنــە. بــە بــڕوای مــن؛ »إســام« ی پێــش ئیســام؛ بریتیــە لــەو پلەوپایەیــەی مەككــە و كەعبــە و بــەردە ڕەشــەكەی 
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ــەی  ــەو ڕێكەوتن ــەكان، و ئ ــە عەرەب ــو خێڵ ــوە الی هەم هەیانب
هەبــوە لەســەر ئــەو پیرۆزیــە و ڕەچاوكردنــی وەرزەكانــی 
ســەردانی ئایینــی )حەجــج(ی ئــەو ماڵــە پیــرۆزە، و ئــەو 
ــی  ــایەی ڕەچاوكردن ــە س ــوە ل ــەالمەتیەی هەب ــزراوی و س پارێ
ئــەو داب ونەریتــە و وەرزەكــەی، و ئینجــا پێناســەكردنی هەمــو 

ــدوە. ــم دایمەزران ــەوەی ئیبڕاهی ــە ب ئەمان
ــۆ  ــت ب ــش هێشــتا ســەركەوتو نەبێ ــەی منی ــەم تیۆری ــە ئ ڕەنگ
تیشك خســتنە ســەر ڕیشــەی وشــە و چەمكــی »إســام«، و بــەم 
ــر  ــەوەی زیات ــت توێژین ــن و دەبێ ــا بی ــن دڵنی ــادەییە ناتوانی س
ــام  ــەوە دڵنی ــەاڵم ل ــت. ب ــەملاندنی دەوێ ــە و س ــن و بەڵگ بکەی
ــلەمەی  ــاوی مەس ــە ن ــە ل ــەوەی گوای ــە ب ــەو لێكدانەوەی ــە ئ ك

ــەوە. ــۆ ئ ــە ب ــن لێكدانەوەی ــوە؛ الوازتری ــەوە هات حەنیفەیی

ــی  ــف« پەیوەندی ــەی »حنی ــا وش ئای

ــە؟ ــلەمەوە هەی ــەی مەس ــة« خێڵەك ــو حنیف ــاوی »بن ــە ن ب

بــە پێچەوانــەی گومانــی هەندێكــەوە؛ وشــەی »حەنیــف« و »ئەحنــاف« هیــچ پەیوەندییەكــی بــە نــاوی خێڵەكــەی مەســلەمە 
)بەنــو حەنیفــە(وە نیــە. لــە ڕاســتیدا وشــەی »َحِنیــف«، كــە بــۆ یەكتاپەرســتەكانی عــەرەب )ئەوانــەی بــە كاریگەریــی یەهودیەت 
ــەو  ــت ب ــەكاری دەهێنێ ــش ب ــۆ وەســفی ئیراهیمی ــان ب ــوە )و قورئ ــەكار هات ــەرەو یەكتاپەرســتی ڕۆشــتون( ب و مەســیحیەت ب
ــا، َولَِكــْن كَاَن َحِنيًفــا ُمْســلِاًم، َوَمــا كَاَن ِمــَن الُْمرْشِكِــنَي« آل عمــران:  پێیــەی یەكتاپەرســت بــوە: »َمــا كَاَن إِبْرَاِهيــُم يَُهوِديًّــا َواَل نَْرَانِيًّ
ــا(  ــس مینگان ــو )ئەلفۆن ــەاڵم، وەك ــیحی(. ب ــودی و مەس ــۆ یەه ــون ب ــە دابەش ب ــرە ل ــەنر و كۆن ــتیەی ڕەس ــەو یەكتاپەس ٦٧، ل
ســاخی كردوەتــەوە)١١(، وشــەی »َحِنیــف« |حەنییــف|، دەگەڕێتــەوە بــۆ وشــەی »َحنپــا« ۖۖۖۖۖۖۖ |حەنپا|ی ســوریانی )شــێوەی 
ناســێرناوی ۖۖۖۖ |حنێــپ|، وەکــو »حنیــف«ی عەرەبــی(، كــە لــە ڕاســتیدا بــە واتــای »فرەپەرســت« و »بتپەرست«ـــە! ئەمــە وا 
دیــارە مەســیحیەكان بــۆ عەرەبیــان بــەكار هێنــاوە، بــەو پێیــەی نــە یەهودیــن و نــە مەســیحین و یەکتاپەرســتی تەوڕاتــی نیــن. 
دواتــر ئەمــە لــە ئیســامدا ئامــاژەی كــردوە بــۆ كەلەپــوری ئیراهیــم كــە گوایــە نــە یەهودیــە و نــە مەســیحیە بەڵكــو لەســەر 
ــە  ــەاڵم گوای ــان داوە، ب ــەرەب تێكی ــد ع ــەوە، هەرچەن ــش دابەشــبونی یەهودی/مەســیحی ماوەت ــتییەكی ڕەســەنی پێ یەكتاپەس
ئیســام هاتــوە بــۆ ئــەوەی بیگێڕێتــەوە بــۆ شــێوە ئیراهیمیــە ڕەســەنەكەی، ئیــر لێــرەوە وشــەی »حنیــف« وەكــو ئاوەڵناوێــك 
بــەكار هاتــوە بــۆ وەســفی كەســێك بــەو پێیــەی یەكتاپەرســتە و یەهــودی و مەســیحییش نیــە، لــە كاتێكــدا وشــەكە لــە خۆیــدا 
ئامــاژە بــوە بــۆ عەرەبــی نا-یەهــودی و نا-مەســیحی، قورئانیــش بــەكاری هێنــاوە بــۆ ئیراهیــم بــەو پێیــەی نــە یەهــودی بــوە 
ــۆ »یەكتاپەرســت«!  ــۆڕاوە ب ــف« گ ــای »حنی ــە ئیســامدا وات ــرەوە ل ــوە، لێ ــا یەكتاپەرســت ب ــوە، بەڵكــو تەنه ــە مەســیحی ب و ن
ئیــر ـ وەكــو مینگانــا دەڵێــت)١١( ـ هەمــو ئــەو هەواڵنــەی لــە بیــری ئیســامیدا دراون بــۆ لێكدانــەوەی وشــەكە بــە شــێوازی 
ــوە،  ــه[| ـ هات ــَث« |تەحەننەثـ]ـ ــی »تََحنَّ ــری فرمان ــه[| ـ شــێوەیەكی ت ــَف« |تەحەننەفـ]ـ ــی »تََحنَّ ــە فرمان ــەوەی ل ــو ئ ــر )وەك ت
ــَف« |حەنەفـ]ـــه[| ـــەوە هاتــوە، بــە واتــای: خــوار بــوەوە، بــەو پێیــەی گوایــە یانــی لــە  یــان وەكــو ئــەوەی لــە فرمانــی »َحَن
فرەپەرســتیەوە بــای داوەتــەوە بــەالی یەكتاپەرســتیدا!(؛ ئەمانــە پینەوپــەڕۆن و گۆترەكاریــن. شــایەنی ئاماژەیــە، وەكــو مینگانــا 
ســەرنجی داوە)١١(، هەندێــك لــە نوســەرە موســوڵامنەكانیش زانیویانــە كــە »حنیــف« و »حنیفیــة« و »حنفــاء« بــۆ فرەپەرســت 
بــەكار هاتــوە، ئەوەتــا )مەســعودی( لــە »التنبيــه واإلرشاف«ـــدا وشــەی »الحنفــاء« و »الحنیفیــة« دەهێنێــت و بــە بتپەرســتەكان 

هەمو كەسێك مافی خۆیەتی قسەی 

لەسەر ئیسالم هەبێت، بەاڵم كاتێك بە 

ڕق و كینەوە لە شتێك دەكۆڵێتەوە و 

پاڵنەرەكەی پاڵنەرێكی زانستیی ڕوت 

نەبێت؛ چاوەڕوان كراوە بەرهەمەكەی و 

لێكۆڵینەوەكەی زانستی دەرنەچێت و هەڵە 

و شێواندنی تێدا بێت
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و بپتەرســتی ڕاڤــەی دەكات، و دەڵێــت: ئەمــە وشــەیەكی 
ســوریانیە و كــراوە بــە عەرەبــی و ســوریانیەكەی »حنيفوا«یــە! 
مەبەســتی ئەوەیــە ئامــاژە بــکات بــۆ »حەنفوتــا« ۖۖۖۖۖۖۖۖۖ 
|حەنپووثــا|ی ئارامی-ســوریانی، و ئــەو بــە شــێوەیەكی گــۆڕراو 
و شــێواو هێناویەتــی كــە بــوە بــە »حنيفــوا«!)١٢( ئەگەریشــی 

هەیــە هەڵــەی دەســتنوس بێــت.
هیــچ  »حنیفیــة«؛  نــاوی  و  »حنیــف«  ئاوەڵنــاوی  ئیــر 
پەیوەندییەكیــان بــە نــاوی »حنیفــة« یاخــود »بنــو حنیفة«ـــەوە 
ــاوی  ــە ن ــاری ل ــاوی خێڵەكــەی مەســلەمەیە، كــە دی ــە كــە ن نی

باپیرەكەیانــەوە هاتــوە كــە »َحِنیَفة«یــە. 

ئایــا مەســلەمە پێــش موحەممــەد 

دامەزرانــدوە؟ ئایینێكــی 

ڕاســتە مەســلەمە پێــش موحەممــەد دەركەوتــوە، و وەكــو دەڵێــن خــۆی نــاو نــاوە »الرحمــن« و لێــرەوە پێــی وتــراوە 
»ڕەحامنەكــەی یەمامــە« )»رحمــن الیاممــة«( ]هەتــا دەڵێــن پێــش ڕۆژگاری »عبــد اللــه«ی باوكــی موحەممــەد، مەســلەمە ئــەم 
نــاوی »الرحمن«ـــەی لــە خــۆی نــاوە[؛ بــەاڵم بەڵگەیــەك لەبــەر دەســت نیە لەســەر ئــەوەی پێــش دەركەوتنــی موحەممــەد خۆی 
بــە پێغەمبــەر ناســاندبێت و هەوڵــی دابێــت بــۆ دامەزراندنــی ئایینێكــی جیــاواز، بــە نــاوی »إسام«ـــەوە یــان هــەر ناوێكــی تــر.
ئەوەیــش كــە قوڕەیــش وتویانــە »ئێمــە هــەر ڕەحامنەكــەی یەمامــە دەناســین«)١٣(؛ ڕاســتە ئــەوە دەگەیەنێــت كــە مەســلەمە 
ئــەو نــاوەی لــە خــۆی نــاوە پێــش ئــەوەی موحەممــەد دەربكەوێــت و بــە نــاوی »الرحمــن« نــاوی خــوا ببــات.. بــەاڵم ئەمــە 
ــودی و  ــن« الی یەه ــە »رحم ــوە ك ــر نەیانزانی ــە پێش ــەملێنێت ك ــیەكان دەس ــی قوڕەیش ــا بێ ئاگای ــت؛ تەنه ــت بێ ــەر ڕاس ئەگ
مەســیحیەكان ناوێكــی خــوا بــوە. لــەم الیەنــەوە بەكارهێنانەكــەی مەســلەمەش هەڵــە دەردەچێــت، چونكــە كاتێــك ئــەم نــاوە 
ــاوی  ــەك ن ــە ن ــاوی خوای ــوە ن ــەوە ب ــی ئارامــی الی یەهــودی و مەســیحیەكان ســەری هــەڵ داوە؛ مەبەســت ئ ــە زمان پێشــر ب
كەســێك ]ســەرچاوەی ڕاســتەوخۆی ناوەكــە؛ مەســیحیە، واتــە لــە ئەدەبیاتــی مەســیحیەوە چوەتــە كولتــوری عەرەبیــەوە، ئیــر 
هــەم لــە عەرەبیــی باشــوری )=سەبەئی(ـــدا و بــە خەتــی موســنەد و لــە هەندێــك نوســینی مەســیحیدا دەركەوتــوە، و هــەم الی 
عەرەبــی حیجــاز و بەتایبەتــی لــە قورئانــدا دەركەوتــوە. بــەاڵم دیــارە پێشــر الی یەهودیــەكان هەبــوە، چونكــە چەنــد جارێــك 
ــا  ــوە، ئینج ــور ـ دا دەركەوت ــە نەخشــەكانی تەدم ــو ل ــوم ـ و هەتاك ــود و تەرگ ــی تەمل ــە دەقەكان ــا| ل »ر ح م ن ا« ۖۖۖۖۖ |ڕەحامن

ــە شــێوەی »ر ح م ن« |ڕەحــامن|[. ــوە، ب ــە فەلەســتینیە مەســیحیەكەدا دەركەوت ــە ئارامی دواتریــش ل
ــل(  ــێ داوە كــە )جەبڕائی ــەوەی ل ــوە و الفــی ئ ــی خــۆی هەب ــوە و دەقــی ئایینی ــەوەی كــە مەســلەمە پەرســتگای هەب ئینجــا ئ
ــەو  ــی ئیســام پێشــر ئ ــە ئایین ــەوەی گوای ــۆ ئ ــە بەڵگــە ب ــۆالی موحەممەدیــش؛ نابێت ــت ب ــۆالی چــۆن دادەبەزێ ــت ب دادەبەزێ
ــرەوە  ــردوە، لێ ــیان ك ــان باس ــامیەكان خۆی ــەرچاوە ئیس ــەر س ــە ه ــەم هەوااڵن ــتێك؛ ئ ــو ش ــش هەم ــە پێ ــدوە. چونك دایمەزران
متامنەكــردن پێیــان بەڕەهایــی هەڵەیــە، چونكــە ڕەنگــە مەبەســتیان لــە ســازكردنی ئــەو قســانە ئــەوە بوبێــت كــە وای پێشــان 
بــدەن كــە مەســلەمە الســایی موحەممــەدی كردوەتــەوە! دوای ئــەو گومانــەش ئیــر ناتوانیــن دڵنیــا بیــن و ئەنجامێــك لەســەر 
ئــەو گێڕانەوانــە بنیــات بنێیــن. و هێشــتا ئەگەریشــی هەیــە مەســلەمە بــۆ دڵنیاكردنــەوەی شــوێنكەوتوانی خــۆی باســی دابەزینی 
جەبڕائیلــی بــۆالی كردبێــت، بــۆ ئــەوەی كەســایەتیی خــۆی گــەورە بــكات لەالیــان. هەرچەنــد بەگشــتی نــە مەســلەمە بــۆ باســی 
جەبڕائیــل پێویســتیی بــە موحەممــەد بــوە، و نــە موحەممــەد بــۆ ئــەو باســە پەكــی لەســەر مەســلەمە كەوتــوە. هەردوكیــان لــە 

ســەرچاوەی تــرەوە جەبڕائیلیــان ناســیوە.

ئەم كەلەپورە ئیسالمیەی ئێمە ئێستە 

دەیخوێنینەوە؛ زیاتر لە 100 ساڵ دوای 

سەرهەڵدانی ئیسالم دەست كراوە بە 

تۆماركردنی و كۆكردنەوەی، بۆیە دەبێت 

هەمیشە وریای ئەوە بین كە ئەگەری زۆرە 

شتی هەڵ بەرساو و كولتوریی ڕوتی تێدا بێت
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»قورئان«ـەكەی مەسلەمە!

ــانەی  ــەروادار »مسجوع«ـ ــە س ــەو دەق ــی ئ ــەر باس ــە س بێین
ــەڵ  ــان لەگ ــی و لێكچونی ــلەمەی حەنیفەی ــاڵ مەس ــە پ دراونەت
قورئــان هەیــە، و لــە وتارەکــەی ســایتی »نهایــة اإلسام«ـــدا باس 

ــان! ــك دەقــی قورئ ــۆ هەندێ كــراون وەكــو ســەرچاوە ب
چیرۆك بێــژە  هەمویــان  قســانە  ئــەو  وایــە؛  مــن  بــڕوای 
موســوڵامنەكان خۆیــان ســازیان كــردون و خســتویاننەتە ســەر 
ــۆ ئــەوەی دیمەنــی  ــۆ ناشــیرین كردنی و ب زمانــی مەســلەمە، ب
الســاییكەرەوەیەكی قورئــان بــدەن بــە مەســلەمە، وەكــو ئەوەی 
مەســلەمە هیچــی بــۆ نەكرابێــت جگە لــەوەی تەنها الســاییەكی 

ــەس! ــەوە و ب ــی كردبێت ــاوی و شــێواوی قورئان پێكەنین
دەبێــت هەمــو كاتێــك ئاگاییــامن لــەوە هەبێــت كــە ئــەم 
كەلەپــورە ئیســامیەی ئێمــە ئێســتە دەیخوێنینــەوە و ئــەم 
دوای  ســاڵ   ١٠٠ لــە  زیاتــر  دەردەهێنیــن؛  لــێ  دەقانــەی 

ســەرهەڵدانی ئیســام دەســت كــراوە بــە تۆماركردنــی و كۆكردنــەوەی، بۆیــە دەبێــت هەمیشــە وریــای ئــەوە بیــن كــە ئەگــەری 
زۆرە شــتی هەڵ بــەرساو و كولتوریــی ڕوتــی تێــدا بێــت. ئێســتە ئێمــە بەڵگــەی دەستنوســامن هەیــە لەســەر بونــی ئــەم دەقــە 
قورئانیانــە لــە ســەدەی یەكەمــی كۆچیــدا، بــەاڵم هیــچ بەڵگەیەكــی دەستنوســامن لــە ســەدەی یەكەمــەوە بــۆ ئــەم دەقانــەی 
ــام( و  ــش ئیس ــری پێ ــی ت ــاعیری عەرەب ــك ش ــە )و هەندێ ــاڵ ئومەیی ــە پ ــیعرانەی دراونەت ــەو ش ــلەمە و ئ ــاڵ مەس ــە پ دراونەت
ــەوەی  ــە، بەڵكــو ئ ــەر دەســتدا نی ــە ســەدەی دوەمیشــەوە شــتێكی زۆر لەب ــە، بەڵكــو ل ــەر دەســت نی ــان دەچــن، لەب ــە قورئ ل
ــەی  ــەو دەقان ــی ئ ــە بون ــم ل ــا ب ــن چــۆن دڵنی ــر م ــەوەش. ئی ــۆ دوای ئ ــەوە ب ــو دەســتنوس دەگەڕێت ــەوە وەك ــا ئێســتا ماوەت ت
ئومەییــە و مەســلەمەی حەنیفەیــی و بڵێــم ئەمــان ســەرچاوەن بــۆ قورئــان؟ چــۆن هەڵــەی زانســتیی وا بكــەم؟! بــا هەندێــك 
لێكچونیــش لەنێــوان ئــەو دەقانــەی ئومەییــە و مەســلەمە و نێــوان دەقەكانــی قورئانــدا هەبێــت، هێشــتا تەنهــا دەتوانــم ئــەو 
ــە  ــان و ب ــە؛ دوای قورئ ــاڵ مەســلەمە و ئومەیی ــە پ ــان دەچــن و دراونەت ــە قورئ ــەی زۆر ل ــەم دەقان ــە ئ ــەم ك ــە بك ئەنجام گیری
الســایی كردنەوەی قورئــان ســاز كــراون. بەتایبەتــی ئەگــەر زۆر لــە قورئــان بچــن، كــە ئەمــە بەشــێك لــە شــیعرەكانی ئومەییــە 
و هەمــو ئــەو وتانــەی دراونەتــە پــاڵ مەســلەمە دەگرێتــەوە. كــە دەبینیــن زۆر لــە قورئــان دەچێــت و دەســتەواژەی قورئانییــان 
تێدایــە و هیــچ بەڵگەیەكیشــامن نیــە بــۆ ئــەوەی ئەمانــە پێــش قورئــان هەبوبێــن و بەڵكــو بەڵگەشــامن هەیــە بــۆ بونــی قورئــان 
پێــش دەركەوتنــی ئەمانــە؛ لێــرەوە ئێمــەی لێكۆڵــەری زانســتیی بێایــەن بــە ئەوپــەڕی ئاســودەییەوە ئــەو ئەنجامــە بەدەســت 
دەهێنیــن كــە ئــەم دەقانــە بــە الســایی كردنەوەی قورئــان ســاز كــراون بــۆ مەبەســتێكی تایبەتــی نــەك قورئــان ســودی لەمانــە 

ــت! وەرگرتبێ
ئەمــە جگــە لــەوەی بــۆ كەســێك چێــژی وردی لــە دەقــی عەرەبــی هەبێــت و ئــاگاداری چوارچێــوەی گشــتیی دەقــە قورئانیــەكان 
بێــت و شــارەزایی لــە جیاكردنــەوەی دەقــی ڕەســەن و دەقــی ســاختە هەبێــت؛ بەئاســانی ئــەو دەقــە ســاختانە دەناســێتەوە و 
دەزانێــت ئــەو دەســتەواژانە لــە بنەڕەتــدا هــی قورئانــن و لــە چوارچێــوە قورئانیەكــەدا شــوێنی ڕاســتەقینەی خۆیــان دەبیننــەوە 

و لــەو دەقــە ســازكراوانەدا تەنهــا وەكــو الســایی كردنەوە یــان »اقتبــاس« دانــراون. 
جــا ئەمــە بــۆ ئــەو دەقانــەی دراونەتــە پــاڵ مەســلەمە زۆر ئاشــكرایە، چونكــە پاڵنــەری ســازكردنەكەش ئاشــكرایە كــە 
ناشــیرین كردنی مەســلەمەیە بــەوەی وەكــو الســایی كەرەوەیەكی قورئــان دەربكەوێــت، چونكــە وتــەكان الواز و ڕەكیــك و 
هەندێــك جــار پێكەنیناویــن، و بەڕونــی دیــارە ئامانــج لــە ســازكردنیان ئــەوە بــوە بوترێــت مەســلەمە هیــچ نەبــوە جگــە لــە 

ــە. ــە قورئانیەك ــفرەی دەق ــەر س ــەك لەس الورگەی

لەناو »ئەحناف«ـدا، مەسلەمە و ئومەییە 

هاوچەرخی موحەممەد بون، بەاڵم 

چونكە شوێنی نەكەوتون و دژایەتییان 

كردوە؛ كەسێتییان ناشیرین كراوە، و 

كەلەپورەكەیشیان شێوێرناوە و وەكو خۆی 

نەگەیشتوە
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بەڵكــو دەبێــت هــەر لــە ســەرەتاوە ئــەم پرســیارە بكەیــن: چــۆن دەگونجێــت موســوڵامنانی ســەرەتا دەق و وتەكانــی مەســلەمە 
وەكــو خۆیــان و بــە ئەمانەتــەوە هەڵ بگــرن و بیانگەیەنــن و بیانگێڕنــەوە بــۆ نــەوەی دوای خۆیــان؟! هــەر لێــرەوە دیــارە كــە 

ئــەو وتانــەی دراونەتــە پاڵــی ســاز كــراون، و ئەگــەر خــۆی هەندێــك وتــە و دەقــی هەبوبێــت؛ فەوتــاون و نەماونەتــەوە. 
خــۆ ئەگــەر گریــامن مەســلەمە ئــەو قســانەی كردبێــت كــە زۆریــش الوازن؛ كەواتــە قســە ئیســامیەكە ڕاســتە كــە مەســلەمە تەنها 
الســایی قورئانــی كردوەتــەوە بــۆ ئــەوەی خــۆی بكاتــە پێغەمبــەر و كێبەركێــی موحەممــەد بــكات و خەڵــك شــوێن خــۆی بــكات. 

چونكــە بەڕاســتی ئــەو وتانــە الوازن و پێیانــەوە دیــارە كــە الســایی كردنەوەی قورئانــن. 

كتێبی »مسلمة الحنفي: قراءة يف تاريخ محرم«

بــۆ ئــەم بابەتــە، واتــە باســی مەســلەمەی حەنیفەیــی، وا باشــرە خوێنــەری عــەوداڵ كتێبــی »مســلمة الحنفــي: قــراءة يف تاريــخ 
ــەم بەدواداچونــەی خۆمــدا بــۆی  ــەری عێراقــی )جــامل عــي الحــاق(، بخوێنێتــەوە. ئەگەرچــی مــن ل محــرم« )٢٠٠٩(ى لێكۆڵ
ــرە  ــام باش ــەاڵم دڵنی ــن، ب ــەند بکەی ــوی پەس ــەرە هەم ــەم لێکۆڵ ــتهاتوەکانی ئ ــە بەدەس ــە ئەنجام ــەرج نی ــەوە، و م نەگەڕاومەت

لــەوەی پشــت ببەســتین بــە وتــارە ڕقاویەكانــی ســایتی »نهایــة اإلســام« كــە كەســیش نازانێــت كــێ تێیــدا دەنوســێت.

لە كۆتاییدا

لە كۆتاییدا دەڵێم:
ــا ئامانجــامن لــە لێكۆڵینــەوەی ئیســام تەنهــا كاری زانســتی و باڵوكردنــەوەی هۆشــیاریی زانســتی بێــت، نــەك شــتی  تكایــە! ب
تــر. بــا بــەو عەقڵیەتــە كار نەكەیــن كــە هەرچــی وا بزانرێــت زیانــی بــۆ ئیســام هەیــە؛ پەســەندی بكەیــن و وا بزانیــن تــەواوە. 
ئازایەتــی بریتــی نیــە لــە وتنــی هــەر شــتێك كــە زیانــی بــۆ بــاوەڕی ئیســامی هەبێــت و ئەمــە ئامانجــامن بێــت، بەڵكــو ئازایەتــی 
ــی.  ــی زمان ــەكان و بەڵگــەكان، ســاخكردنەوە و وردەكاری ــە زانیاری ــون ل كاری زانســتیی ورد و بەڵگەســازیی زانســتیانەیە، دڵنیاب
لــە هەمــوی گرنگــر؛ بێایەنــی و نەبونــی پاڵنــەری تایبەتــی )ئایینــی و ئایدیۆلۆجیایــی(. عەوداڵــی بــۆ حەقیقەتــی زانســتی وەكــو 
خــۆی. خۆپاراســن لــە كەوتنــە داوی نوســینی ئایینــی و ئایدیۆلۆجیایــی و تەقلیــدی دەربــارەی ئیســام، وەكــو نوســین و ڕەخنــەی 
ــەوەی  ــان لێكۆڵین ــە ئامانجی ــە و ن ــە شــارەزایی پێویســتیان هەی ــە ن ــارەی ئیســام، ئەوان مەســیحیەكان و هاوشــێوەكانیان دەرب

زانســتیە، بەڵكــو شــەڕێكی ئایینیــە كــە ـ بــە داخــەوە دەڵێــم ـ بــواری لێكۆڵینــەوەی ئایینــی شــێواندوە.
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)١٣( »َوَمــا الرَّْحَمــُن؟ َمــا نَْعــرُِف الرَّْحَمــَن إاِل رَْحَمــَن الْيَاَمَمــِة«. ابــن أيب حاتــم، تفســري القــرآن العظيــم. تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب. مكــة: 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز. الطبعــة الثالثة، ١٤١٩ هـــ. جـــ. ٨، ص. ٢٧١٥. األثر رقــم )١٥٣٠٥(.



 پ.ی. دكتۆر هێمن عزیز 
پسپۆر لە هزری شەریعەت و یاسا

 وەك سەرچاوەیەكی شەریعەت لە مێژووی ئیسالمدا 

كلتـــــــور
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  چەمكێكــە ڕۆڵــی كاریگــەر دەبینــێ لــە ئاراســتەكردنی جوڵــەو ڕەفتــارو گوفتــاری 
مرۆڤــەكان لــە ســەرجەم وێســتگەكانی ژیانــدا، چونكــە شانبەشــانی واتاكانــی، هەڵگــری 
هێزێكــی ســیحراوی و ڕاســتەخۆیە، كــە كار ئەكاتــە ســەر ڕەوتــی بیروبــاوەڕ، لــە شــێوەی 
ــتەكانی  ــرەوە ئاراس ــەوە، لێ ــی مرۆڤ ــی پێناس ــو فەرهەنگ ــە نێ ــەوە ئەڕژێت ــی تۆكم قاڵب
بــاو و نابــاو لەیەكــر جــودا دەكرێنــەوە، پێناســەكان بــۆ مــرۆڤ ئــەو دیــو ئەودیــوی پــێ 
ئەكرێــت و تێكەڵــی دونیــای پیرۆزبــوون ئەبێــت، ئــەوكات مــرۆڤ خاڵیــی دەبێتــەوە لــە 
هێــزی ژیــرو تەوژمــی ڕەنگاوڕەنــگ بینــی و خوێندنــەوەی قــوڵ و تێڕامانــی فەرهەنگــی، بــە پێچەوانــەوە فەرهەنــگ لــە الی ئــەو 
تەنهــا ئــەو واتایــە ئەبەخشــێت كــە لــەو چەمكــەوە ســەرچاوەی گرتــوەو لــە گردۆڵكــە وشــەكەكانی ئــەو بیابانــەوە كــە بەوێنــەی 

ــان نیشــاندەدەن، تیشــك وەرئەگــرن و ئەیبەخشــنەوە بــە دەوروبــەر و كۆمــەڵ . تەراویلكــە خۆی
ــی  ــە كات ــت ل ــۆ ئەبرێ ــای ب ــە پەن ــرناوە، ك ــراوی بەكارنەهێ ــی ئامادەك ــەوە، هێزێك ــوو ناوەرۆكیی ــە هەم ــور ( ب ــی ) كلت  چەمك

ــەكان.  ــوكەوتە ناڕوون ــەكان و هەڵس ــۆ دەق ــت ب ــەی پێویس ــی ڕاڤ ــەدا، وەك نەبون تەنگان
 custom and( (پــێ دەوترێــت، لــە زمانــی ئینگلیــزی پێــی دەوترێــــــــــــت ) كلتــور لــە زمانــی عەرەبــی ) عــرف یــان عــادە
ــێ  ــە ب ــن و ب ــەوە ئەنارسێ ــەی خەڵك ــی ڕۆژان ــە ژیان ــە ل ــەوە ك ــە دەگرێت ــەو هەڵســوكەوت و شــتە باوان ــوو ئ Habit)١(، هەم
ــە دروســتكردنی پەیوندیــی و بــرەودان پێیــەوە  ــادە دەكرێــن، و ل جیاوازیــی ئاســتی ڕۆشــنبیری و فەرهەنگــی و ژینــەوەری، پی
ڕۆڵێكــی باشــی هەیــە، زۆر جاریــش شــێوەی پیــرۆزی وەردەگرێــت و نەوەكانــی داهاتــووی پــێ ناچــار دەكرێــت جۆرێــك لــە 
ملكەچــی بــۆ بنوێنــن، الدان لــەو ئــاكارو گوفتــارو ڕەفتــارو شــتە باوانــە، ئەبێتــە جۆرێــك لــە نەنگیــی كۆمەاڵیەتــی، زۆرجاریــش 

كەســایەتی پــێ لەكــەدار ئەكرێــت. 
كلتــور لــە ناوەرۆكــدا كۆمەڵێــك بڕیــارو ڕاســپاردەیە كــە ناچــاری دروســتدەكات لەســەر مــرۆڤ بەپێــی ڕەوشــی ئــەو ناوچەیــەی 
كــە لێــی دەژێــت، وەک ئەرکــی ســەر شــانی، وابەســتەی ئــەو فەرمانانــە دەبێــت، لەبەرامبــەردا تووشــی جۆرێــك لــە كاردانــەوە 

دەبێتــەوە.
بــە گەرانــەوە بــۆ مێــژووی ئیســام، زۆرینــەی ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكــەن كــە كلتــور یەكێكــە لــە ســەرچاوەكانی تەرشیــع 
ــان  ــتم ی ــان سیس ــەر ی ــاوازی بك ــی جی ــی ڕەوش و هەولومەرج ــە پێ ــەش ب ــت، بەم ــێ وەردەگیرێ ــی ل ــاش و خراپ ــی ب و حوكم

ــەو چەمكانــەی خــوارەوەی بەســەردا دەســەپێندرێت:  ــەوە، یەكێــک ل كاردان
چەمكەكان وەك: 

یەكەم: ئەرك واتە واجب
دووەم: باشە واتە سنە

سێیەم: خراپە واتە حرام یان مكروه
چوارەم: دەكرێت بكرێت واتە مباح )٢( 

ئــەو چەمكانــە كــە ئامــاژەی پــێ كــرا لــە نەوەیەكــەوە بــۆ نەوەكــی تــر گۆڕانگاریــی بەســەردا دێــت و نــاوو نــاوەرۆك و ئاراســتەی 
ــت،  ــدا دەبێ ــورەكان پەی ــەوەی كلت ــرەوە بەرنگاربوون ــت، لێ ــاواز دەبێ ــان جی ــەوەكان تێڕوانینی ــەش ن ــت، بەم ــی ئەگۆرێ واتاكان
چونكــە لــە ئاكارەكانــی بەشــێك لــە كلتــور ئەوەیــە كــە گۆڕانــکاری و دارشــتنی جیاجیــا لــە خۆدەگرێــت، ســەردەم و پێشــهاتە 
ئابــووری و سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی و فەلســەفییەکان، كاریگەریــان لەســەر ناوەرۆكــی )كلتور(دەبێــت و هەمــوو 

ئــەو لقانــەی كــە دەچنــەوە ســەر هەمــان نــاوەرۆك.
كەواتــە بــەو تێگەیشــتنەی ســەرەوە)كلتور( زۆر نزیــك ئەبێتــەوە لــە چەمكــی )پیــرۆز(، زۆربــەی كات شــتە باوەكانــی نــاو كۆمەڵ 
ــان  ــك ی ــە كلتورێ ــدێ جــار ئاكامــی الدان ل ــاری لەگــەڵ دەكرێــت، هەن ــدە( ڕەفت ــن، وەكــو بیروباوەر)عقی ــدە بەرباڵودەب ئەوەن

گاڵتەكــردن پێیــەوە، كوشــن یــان دەركــردن بــووە لــە چوارچێــوەی ئاینێــك یــان خانەوادەیــەك یــان هۆزێــك یــان نەتەوەیــەك .
بــۆ منونــە لــە كلتــوری ئیســامیدا گۆڕینــی ئایــن یەكێكــە لــە تاوانــە گــەورەكان و كەســەكە دەبێــت بــە هەڵگــەڕاوە) مرتــد ()٣(، 
ئەمــە كلتورێــك بــووە لــە نــاو عەرەبــدا، چونكــە پێــش ئیســامییش هەركەســێ تەنانــەت لــە هۆزێكــەوە چوبایــە بــۆ هۆزێكــی تــر 

كلتور
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ئەبوایــە بكوژرایــە، هەمــان كلتــور بــە كۆپییەكــی بــارگاوی ئاینــی پیــرۆز، لــە چوارچێــوەی بیروبــاوەڕی ئاینــی ئیســامدا ســەپێرنا.
دەكرێت بپرسین ئاین چ پەیوەندییەكی بە كلتورەوە هەیە؟ 

ئەگــەر لــە واتای)ئایـــــن ( وردبینــەوە دەبینیــن زۆر پێناســی جیاجیــای بــۆ كــراوە، ئەمــەش بەڵگــەی بوونــی چەندیــن )دیــوە( بــۆ 
ئــەو چەمكــە، هــەر یەكــەو لــە دیوێكــەوە وشــەكاریی بــۆ ئایــن كــردوەو هەوڵــی داوە تێڕوانینــی خــۆی لەســەر ئــەو بنەمایــە 

دابرێژێــت.
كــۆی پێناســەكانی ئایــن لــەوەدا كۆدەبێتــەوە كــە كۆمەڵێــك تێكســتی نــورساوە لــە چوارچێــوەی ڕێنامیــی گشــتیدا، كــە ســیفەتی 
بنەمــا یــان یاســا یــان دەســتور وەردەگرێــت. بــێ گــوێ دانــە كەســی دانــەر، واتــە ئاســامنیی بێــت یــان زەمینــی، بــە واتایەكــی 

تــر: دابەزێنــدراو بێــت لــە الیــەن) خــودا (ەوە یــان داڕێــژراو بێــت لــە الیــەن مرۆڤــەوە.
كەواتــە ئایــن كۆمەڵێــك دەقــی داڕێــژراوە، وەكــو ســەرجەم دەقەكانــی تــری ئەدەبــی و هونــەری و یاســایی و كۆمەاڵیەتی...هتــد، 

بــەاڵم ئــەوەی جیــای دەكاتــەوە لەوانــی تــر بریتییــە لــە: 
یەكەم: پیرۆزبوون )القدسیة(

دووەم: پابەندبوون ) االلتزامیة( 
سێیەم: لێ پرسینەوە ) الحسابیة( )٤(

ــێك  ــە كەس ــە ك ــەو دیوەی ــش ل ــن (. پابەندبوونی ــت) ئای ــی دەوترێ ــە پێ ــۆنگەیەوە ك ــەو س ــەكان ل ــە ئاینیی ــی دەق پیرۆزبوون
دانەریەتــی هێــزو توانــای لەســەروی مرۆڤــی ئاســاییەوەیە. لێپرســینەوەش لــەو ســونگەیەوەیە كــە پەیوەســتە بــە هێــزی ئــەو 

ــوێنكەوتوانی.  ــتی ش ــاس و ویس ــاف و پێن ــتنی م ــە پاراس ــە ل دەقان
هــەر دەقێــك یــان ڕێنامییــەك یــان بنەمایــەك ســیفەتی پابەندبوونــی وەرگــرت و الدان لێــی تــاوان بــوو، ئــەوە پێــی دەوترێــت 
دەقــی )ئاینــی(، بــۆ ڕاســتی ئــەو تێڕوانینــە خــودا لــە قورئانــدا لەســەر زمانــی پەیامبەركــەی ئەڵێت:)لكــم دینكــم ولــی دیــن( 

)ســورتی كافــرون-٦( واتــە: پەیامهێنــەر بــە بــێ بــاوەڕەكان ئەڵێــت ئاینــی خۆتــان بــۆ خۆتــان، ئاینــی خۆشــم بــۆ خــۆم.
بە پێی ئەو دەقە پەیامهێنەر: 

یەكــەم: زۆر بــە ڕوونــی دان ئەنێــت بــە ئــاكارو ڕەفتــارو بیروبــاوەڕی بــێ بــاوەڕەكان كــە بۆخۆیــان بێــت و نــاوی ئەنێــت )دیــن 
واتــە ئایــن(. هەمــان چەمکیــش بــۆ ئــاكارو ڕەفتــار و بیروبــاوەڕی خــۆی بەكاردێنێــت كــە دیــن واتــە ئاییــن.

دووەم: بــە ڕوونــی ڕێئــەدات كــە بــێ باوەڕەكان)كافــر( پیــادەی بیروبــاوەڕی خۆیــان بكــەن و پابەنــدی تێڕوانینــی خۆیــان لــە 
ژیانــدا بــن. بێگومــان ئــەوە داننانــە بە)كلتــوری( تایبەتــی هــزری و ڕەفتــاری .

ســێیەم: ئــەو ئــاكارو ڕەفتارانــەی بــێ باوەڕانــی نــاو نا)ئایــن(، واتــە هیــچ وشــەیەكی تــری بەكارنەهێنــا، لەبەرامبــەر بیڕوبــاوەری 
خــۆی. وەك ئــەوەی بڵێــت بیروبوچونتــان، یــان بەرنامەتــان یــان كلتورتــان، یــان شــتە بــێ ماناكانتــان، یــان هــەر وشــەیەكی تــر 

كــە مایــەی بێزاریــی و نیگەرانــی و تورەبوونــی بــێ بــاوەڕان بێــت .
كەواتە هەموو دەقێك كە سیفەتی پابەندی و جێبەجێكردنی وەرگرت دەكرێ ئاین بێت. 

كلتوری ئاینی، یان ئاینی كلتوری...

لــە كۆنــەوە گفتوگــۆ لەســەر پەیوەندیــی ئایــن و كلتــور جێگــەی مشــتومڕی زۆرێــك لــە ڕۆشــنبیران و بیریــاران و فەیلەســوفان 
بــوە، هــەر یەكــەو بــە پێــی تێڕوانینــی خــۆی بنگــەو بنەمــای ئــەو پەیوەندییــەی دارشــتوە .

توێژینــەوە لــە ســەر پەیوەندیــی نێــوان ئایــن و كلتــوور، لەســەر ئاراســتەكردنی زۆرینــەی سیســتمە سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و 
ئابوورییــەكان لــە هەمــوو جیهانــدا، یەكێكــە لــەو گرفتانــەی كــە كاردانــەوەی زۆری لــێ كەوتۆتــەوە، ئەمــەش، لەالیەکــەوە، بۆتــە 
خاڵێكــی جیاكاریــی ورد لــە نێــوان مرۆڤــی ڕۆژئاوایــی و ڕۆژهەاڵتــی، لــە الیەكــی تــرەوە لــە نێــوان شــوێنكەوتوانی ئاینــەكان بــە 

گشــتی. 
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مەبەســت لــە بوونــی هــەر ئاینێــك) بــە پێــی بۆچوونــی 
لــە: بریتییــە  ئاینــزاكان( 

یەكەم: خۆشگوزەرانی تاكەكان 
دووەم: بەختەوەری خێزان 

سێیەم: ئارامی كۆمەڵ 
چوارەم: سەقامگیریی نەتەوە 

پێنجەم: بوونی سیستم)٥( 
ــت  ــوە دەكرێ ــیان لێ ــە باس ــر ك ــی ت ــن ئامانج ــەو چەندی ئەمان
ســەرجەمیان لــە ئاسایشــی خــۆراك و پــەروەردەو تــرس، خــۆی 
ــە  ــان ل ــەكان و تێڕوانینی ــە تاك ــتە ب ــە پەیوەس ــەوە، ك دەبینێت
دروســتكردنی پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان و بەشــداربوون لە 

سیســتمی بەڕێوەبردنــی خێــزان و دەوڵەتــداری، كەواتــە ئایــن ئەبــێ هێزێكــی بنیاتنەربێــت، بریتــی بێــت لــە دەقێــك ڕێگاكانــی 
ــنكرنەوەی  ــۆ ڕۆش ــەر ب ــزی پاڵن ــە هێ ــت ل ــی بێ ــەوە. بریت ــوێنكەوتوانی ڕونبكات ــۆ ش ــەوەری ب ــنفكری و ژین ــنگەری و ڕۆش ڕۆش

ــاكان.  ــاك، بەگــەڕ خســتنی ژیــری، بەكارخســتنی هەمــوو توان هــزری ت
ئایــن بــە دەقەكانییــەوە ناتوانێــت تــاك بجوڵێنیــت، پاڵنەرێكــی ئەرێنــی بێــت، بەڵكــو ئــەوەی ڕۆڵ دەبینێــت لــە ئاراســتەكردن 

و جــواڵن: 
یەكەم: شوێنكەوتوانیەتی 

دووەم: وەرگێڕانی دەقەكانە 
ــە  ــاكان، ل ــە وات ــە ل ــەوە، بریتیی ــی خودیی ــە ئامرازێكــی بەختەوەری ــەوەو دەی كات ب ــە واری جێبەجێكردن ــن ئەخات ــەوەی ئای ئ

ــە:  ــان هەی ــە ڕؤڵی ــەم فاکتەران ــش، ئ ــای دەقی ــی ســنوری وات دیاریكردن
یەكەم: جواڵنی ئەقڵ 

دووەم: بنەما زانستییەكانی زمانەوانی 
سێیەم: قوتابخانە جیاوازەكانی هەردوو زانستی سۆسیۆلۆژی و سایكۆلۆژی. 

چوارەم: پێشهاتە سیاسی و ئابووری و فەرهەنگییەكان 
پێنجەم: كلتوری تایبەتی و گشتی .

ــە ئاراســتەكردنی  ــە ل ــدا چــۆن دەبێــت؟ چ پێگەیەكــی هەی ــی ئاین ــی لەگــەڵ دەقەكان ــە پەیوەندی ــە و ل ــور چیی ــی كلت ــا ڕۆڵ ئای
واتــاكان و دۆزینــەوەی مەبەســتەكانی بوونــی هــەر ئاینێــك ؟ پێویســتە لــە چەنــد دەالقەیەكــەوە وەاڵمــی ئــەو پرســانە بدرێتــەوە 

:
یەكــەم: ســەرەتا هــەر ئاینێــك خاڵــی دەســتپێكردنی مێژویــی هەیــە. ســاتێك بــووە لــە ڕابــردوو كــە ئــەو ئاینــە بوونــی نەبــوە، 

هۆكارێــك یــان چەندیــن هــۆكار بونەتــە ڕێخۆشــكردنی پەیدابــوون و ســەرهەڵدان و گەشــەكردن و باڵوبوونــەوە. 
هۆكارەكانــی ســەرهەڵدان، نیــوەی فەرهەنگــی ئایــن دەرئەخــەن، بەشــێكی زۆر لــە ئامانجــەكان و مەبەســتەكان ڕووندەكاتــەوە. 
تیشــكدەخاتە ســەر ئــەو خاڵــە گرنگانــەی كــە بــۆ ڕاڤەكــردن و لێكدانــەوەی دەقــەكان ناچارەكیــن، لەوێــوە دەزانیــن كــە دەبێــت 
ــە  ــن ب ــەوەی ئای ــیتەڵ و لێكدان ــەی ش ــە پرۆس ــان ل ــورەكان و بەكارهێنانی ــەوەی كلت ــۆ خوێندن ــن ب ــۆن بكەی ــن و چ ــی بكەی چ

جۆرێــك كاردانــەوەی ئەرێنــی هەبێــت لەســەر ڕەفتارەكانــی تــاك لــە نێــو كۆمەڵــدا.
بــە پێــی قورســیی و فراوانــی فاكتــەرەكان، دەقــی ئایــن كراوەتــر و نەرمــر و بــێ ســنورتر دەبێــت، بەمــەش كەمریــن كۆتوبەنــد 
لەســەر ڕەفتارەكانــی تــاك دادەنێــت، لــە بیربۆچــوون و بیروبــاوەڕ و نوانــدن و دروســتكردنی پەیوەندییــە گشــتییەكاندا 
ئازاددەبێــت، مافــی زیاتــر دەبێــت لــەوەی ئەركــی لەســەر بێــت، مــرۆڤ خــۆی خــاوەن لێكدانــەوەو هەڵســەنگاندن دەبێــت، 

ــت و ئاراســتەبكرێت.  ــێ بكرێ ــك كاری ت ــە ڕیموتێ ــەوەك ئامێرئاســا ب ن

هەر دەقێك یان ڕێنامییەك یان بنەمایەك 

سیفەتی پابەندبوونی وەرگرت و الدان لێی 

تاوان بوو، ئەوە پێی دەوترێت دەقی )ئاینی(
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بۆیــە لــەو ڕێگەیــەوە گرنگــە بــەوردی و بــە بەكارهێنانــی میتۆدەكانــی توێژینــەوەی زانســتی، كار لەســەر دۆزینــەوەی ســەرجەم 
ئــەو فاكتەرانــە بكەیــن كــە پاڵنــەر بــوون بــۆ ســەرهەڵدانی ئایــن، تــا لەمیانەیانــەوە بتوانین بگەیــن بــە ڕاڤەكردنێكی تەندروســت 

و گونجــاو لەگــەڵ كلتــور و پێشــهاتە ســەردەمیەكان. 
دووەم: لــەو ســاتەی كــە ئایــن داڕێــژراوە یــان دابەزێنــدراوە، خەڵكــی ئەوســا وابەســتەی كۆمەڵێــك لە ڕەفتــارو شــتی بەرباڵوبوون 
لــە كڕیــن و فروشــن، سیاســەت، ئابــوری، پرســی كۆمەاڵیەتــی، بیروباوەڕ...هتــد، ئاخۆ ئــەو كات دەقــی ئاینەكە یــان پەیامهێنەركە 
یــان داڕیژەرەكــە چــۆن مامەڵــەی لەگــەڵ ڕەوشــی ئەوســادا كــردوە، چ بەشــێكی دان پێنــاوە؟ كامیانــی قەدەغەكــردوە؟ لەســەر 
چ بنگــەو بنەمایــەك ئــەرك و مافــی دیــاری كــردوە؟ زانیــن و وردبینیــن لــەو پرســانە، جارێكــی تــر پێــش چــاو ڕۆشــندەكاتەوە بــۆ 
دۆزینــەوەی ئامــرازی تەندروســت و گونجــاو لــە پرۆســەی ڕاڤەكردنــی دەقــەكان و ئاراســتەكردنیان بــە ئاقارێكــی گونجــاو بــە 

پێشــهات و خواســتە جۆرجۆرەكانــی مرۆڤــەكان. 
ــوری  ــان كەلەپ ــوری ی ــت كلت ــدا بیانەوێ ــەردەمێكی درەنگ ــە س ــك ل ــوێنكەوتوانی ئاینێ ــك ش ــە كاتێ ــك نیی ــچ لۆژی ــە هی كەوات
نەتەوەیــەك یــان دابونەریتــی ئەوســای هاوشــان بــە دابەزیــن و پەیدابوونــی دەق، بســەپێنن بــە ســەر كلتــوری تــازەدا، بیانەوێــت 
هەمــوو نەتــەوەكان بــە هەمــان كلتــور و فەرهەنگــی ڕابــردوو پارســەنگ و هاوســەنگ بكــەن، دابونەریتــی ئەوســای ڕۆیشــن و 
خــواردن و خواردنــەوەو سیاســەتكردن و بازرگانیكــردن و پەیوەندیــی بەســن بەســەر ســەرجەم پێشــهات و دابــی نــوێ و ســەردەم 

زاڵبکــەن. 
ــان فقهــی ئیســامی دەكــەن، منوونــەی ئــەو  ــە مێــژوی ســەرچاوەكانی شــەریعەت ی ــە كــۆی ژێــدەرەكان كــە بــاس ل چونكــە ل
كلتورانــە دێننــەوە كــە لــە نــاو عەرەبــدا بــاو بــون، و شــارەزایانی شــەریعەتیش وەك ســونەتێك یــان واجبێــك بە ســەر موســوڵامندا 

فەرزیــن کــردوە. بــۆ منوونــە: 
لــە پەرتوكــی ) الوجیــز فــی اصــول الفقــه ( ی عبدوكەریــم زیدانــدا) كــە لــە تێكــرای قوتابخانــە و بەشــە ئاینییەكانــی هەرێمــدا 

دەخوێندرێــت(، ئــەو چەنــد دەقــەی خــوارەوە هاتــوە: 
لــە الپــەرە)٢٥٤( لــە درێــژەی باســی گرنگــی كلتــور و پێگــەی لــە ئیســامدا دەڵێــت: ) وجدنــا الشــارع الحكیــم یراعــی أعــراف 

العــرب الصالحــە، مــن ذلــك : اقــراره أنــواع املتاجــرات... و وجدنــاه یســتثنی الســلم، لجریــان عــرف أهــل املدینــة بــه(. 
ــە  ــردوە، لەوان ــی ك ــەكانی عەرەب ــە باش ــاوی دابونەریت ــدا ڕەچ ــی تەرشیع ــە دانان ــودا ل ــە خ ــردوە ك ــەوە ب ــامن ب ــە: ) پەی وات

ــە(. ــی مەدین ــوری خەڵك ــەر كلت ــەوە لەب ــەلەمی جیاكردۆت ــە س ــامن ك ــن و بینی ــن و فرۆش ــە كڕی ــك ل ــی زۆرێ دانپێدانان
شیكرنەوە: 

١ - لەسەر چ بنەمایەك ئەو نوسەرە توانی پەیڕەوی خوا لە دانانی شەریعەت بزانێت؟ 
ــی  ــك ڕیتم ــە كلتورێ ــەی ك ــەو كات ــە ل ــت، وات ــوێ دەمێنێ ــە ك ــی ل ــاش و خراپ ــوو، ب ــاڵو ب ــە بەرب ــوو، وات ــاو ب ــە ب ــور ك ٢ - كلت

ــاش . ــە ب ــان ب ــراپ ی ــە خ ــەری، ب ــن لەس ــی ئای ــۆ حومك ــت ب ــەك نامێنی ــت، پانتایی ــتیگری وەرئەگرێ گش
٣ - بــــــۆ تەنهــا عــەرەب؟ ئایــا تەنهــا عــەرەب كلتــوری باشــی هەبــوە، نەتەوەكانــی تــر نییانــە؟ ئەگــەر ئــەو نوســەرەو تــەواوی 
ــوو  ــوری باشــی هەم ــن: كلت ــە بڵێ ــی، ئەبوای ــی ناسیۆنالیســتی عەرەب ــر كاریگەری ــە ژێ ــەرەب نەكەوتنایەت ــری ع نوســەرەكانی ت
نەتــەوەكان یــان كلتــوری بــاوی ئەوســای ناوچەكــە، ئــەوە بیرتەســكیی ڕاڤەكردنــی دەقــەكان و لەباربردنــی پێگــەی نەتەوەكانــی 

تــری جگــە لــە عەرەبــە. 
 لــە دوای ئــەوەی لەســەردەمی پەیامهێنــەر، خەڵكــی عــەرەب هەنــدێ لــە بۆچــوون و حومكیــان ڕەتكــردەوە یــان بــە جۆرێــك 
قــورس بــوو لەســەر ژیانیــان، دانــی دەنــا بــە كلتوریــان و ئــەی خســتە ئەجێنــدای شــەریعەتەوە، بــۆ منوونــە دوای ئــەوەی كــە لــە 
مەدینــە بینــی خەڵكــی مامەلــەی ســەلەم دەكــەن) كریــن و فرۆشــتنی شــتی نادیــار، وەك كرینــی گەنــم یــان هــەر دانەوێڵەیەكــی 
تــر بــۆ ســاڵی دابــێ(، كــە خــۆی پێشــر خەڵكــی لــێ قەدەغەكردبــوو، دواتــر دانــی پێدانــاو ڕێگــەی پێــدان ئــەو جــۆرە مامەڵــە 

 . بكەن
پاشــانیش لەســەردەمی جێنشــینەكانیدا، دەوڵەتــی ئیســام توشــی چەندیــن گرفتــی تەرشیعــی هاتــەوە، بــۆ دۆزینــەوەی 
دەرچەیــەك، بــە مەبەســتی دەرچــوون لــەو گرفتــە گەورەیــە، لەســەردەمی ئەمەوییەكانــدا بانگەشــەی ئــەوە كــرا كــە ) كلتــور 
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( ســەرچاوەیەكە بــۆ تەرشیعــی ئیســامی، ئەمــەش بــۆ چەنــد 
ــوو: مەبەســتیك ب

ــان  ــوری عــەرەب ی ــەوە كلت ــەو فەتوای ــی ئ ــە ڕێ ۖ- ویســتیان ل
بنەماڵەیەكــی دیاریكــراو لەســەر كلتــوری هەمــوو نەتەوەكانــی 

تــر بەرزبکــەن.
ــی  ــی دەقەكان ــەی ڕاڤەكردن ــە بنچین ــەرەب كرای ــوری ع ۖ- كلت
قورئــان و ســونەتێكی فــراوان و فەرزركردنیــان بەســەر خەڵكــی 

ناعەرەبــدا.
ۖ-  هــەر ئیاممیــك یــان مەالیــەك بــۆ ئــەوەی شــوێنكەوتوانی 
زیاتــر  پەیدابكــەن،  زیاتــر  ناوبانگــی  و  بێــت  زیاتــر 
ــەوەی  ــەكان و لێكدان ــۆ دەق ــان( ب ــەی)ڕاڤەی كلتوریی بانگەش

دەکــرد.  فەرمــوودەكان  لــە  هەندێــک 
بــۆ ئــەم مەبەســتەش، هەســتان بە دۆزینــەوەی هەنــدێ دەق و 

دانانــی هەنــدێ یاســا كــە پاڵپشــت بێــت بــۆ پابەندبــوون بــە كلتــوری عــەرەب و ســڕینەوەی كلتــوری نەتەوەكانــی تــر، بــۆ منونــە: 
١ - لــە ســورەتی ئەعــراف، ژمــارە )١٩٩(دا هاتــوە، خــودا بــە پەیامهێنــەر دەڵێــت:) خــذ العفــو وأمــر بالعــرف( واتــە: دڵفراوانبــە 

و فرمــان بــە دابونەریتــەكان بکــە. لــەو دەقــە دوو ڕاســتی زۆر گــەورە ڕوندەبێتــەوە: 
یەكــەم: بــە پەیامهێنــەر دەڵێــت: لــە خەڵــك خــۆش بــە، لێخۆشــبون لــە خەڵکیــش پەیڕەوبکــە، بــەاڵم لــێ خۆشــبوون لــە چــی؟ 
لــە پیادەكردنــی ئــەو دابونەریتــەی كــە مرۆڤــی ئەوســا ڕەفتــاری پــێ دەكــرد، واتــە لێیــان خۆشــبە، لــە خۆتیــان دوورمەخــەوە، 
و تانەوتەشــەریان تــێ مەگــرە. كلتــورەكان بــە ئاســایی وەرگــرە، وەكــو تاكێكــی كۆمــەڵ ڕەفتــار لەگــەڵ دەوروبــەرت بكــە و ڕێــز 

بــۆ بۆچــوون و تێڕوانینیــان دابنــێ .
دووەم: فرمــان كــردن بــە شــتە بــاوەكان، بــە دابونەریتــی بەربــاڵو، واتــە قەدەغەنەكردنیــان لــەو شــێوازەی ژیان كە هەڵســوكەوتی 
ــی  ــە ژیری ــە ب ــەوەی پێگەی ــاو، پێدان ــوری ب ــە كلت ــە ب ــێ ڕادەگــرن. ئەمــە داننان ــان پ ــە كۆمەاڵتییەكانی ــێ دەكــەن و پەیوەندیی پ

مــرۆڤ، ڕێزگرتنــە لــە تواناكانــی و رسوشــتی داهێنەرانــەی.
لــە الیەكــی تــرەوە ئازادكردنــی تــاك دەگەیەنێــت لــە دروســتكردنی بڕیــارو دیاریكردنــی شــێوازی ژینــەوەری ژیان، و هاوشــانبوون 

و تەریببوونــە لەگــەڵ پێشــكەوتن و گۆڕانكارییــەكان و تێكەڵبــوون و خوێندنــەوەی ســەرجەم كلتــوری نەتــەوە جیاوازەكانە. 
بــەاڵم هەنــدێ لــە ڕاڤەكارانــی عــەرەب، بــە جۆرێــك ڕاڤــەی دەكــەن كــە دانپێدانانــی كلتــوری عــەرەب بێــت بــە تەنیــا، كــە ئەمــە 
جۆرێكــە لــە داخــراوی و ســەپاندنی كلتــوری عــەرەب و ناسیۆنالیســتی عەرەبــی بەســەر هەمــوو نەتەوەكانــی تــردا، ئەگینــا بــە 

پێــی ئــەو دەقــە بێــت تــەواوی كلتــوری بــاوی )كوردیــش( جۆرێكــە لــە تەرشیـــــع. 
٢- دوای ئــەوەی كــە دەقەكانــی شــەریعەت و بەرتەســكیی ڕاڤەكانیــان لــە دیــدی عەرەبیزمــەوە نەیتوانــی خواســتەكانی 
نەتەوەكانــی تــر بهێنتــەدی، ئەمــە دوای ئــەوەی كــە ئاینــی ئیســام لــە نــاو نەتەوەكانــی تــر باڵوكرایــەوە، ناچاربــوون كــە هەنــدێ 

یاســا دابرێــژن، لەوانــە: 
یەكــەم: بــۆ یەكــەم جــار حەنەفییــەكان لەســەر دەســتی ئەبــو حەنیفــە) نەعــامن بــن ســابت كوفــی (- كــە لــە نێــوان ســااڵنی)٨٠ 
ــور، بانگەشــەی  ــی كلت ــۆ لەبەرچاوگرتن ــران ب ــا دان ــن بنەم ــاوە – چەندی ــە ژی ــە كوف ــه  )٦٩٩ تاكــو٧٦٧ ز( ل ــۆ١٥٠ کۆچــی(، وات ب
ئەوەیــان دەكــرد كــە كلتــور ڕۆڵــی بەرچــاو لــە ئاراســتەی دەقــدا دەبینێــت، هــەر لــەو ســۆنگەیەوە چەندیــن یاســایان داڕشــت و 

جۆرێــك لــە پابەندبونیــان پێــوە گرێــدا، لەوانــە: 
ۖ- )التعییــن بالعــرف كالتعییــن بالنــص()٦(، واتــە ئــەوەی بــە كلتــوری دیــاری دەكرێــت و دەچەســپێت، وەك ئــەوە وایــە كــە 
بــە دەق دەچەســپێت، كەواتــە بــە پێــی ئــەو یاســایە بێــت دەبێــت كلتــوری هەمــوو نەتــەوەكان هێــزی تەرشیعییــان هەبێــت، 

نــەوەك تەنهــا كلتــوری عەرەبیــزم.

ئەو منونانەی كە لە جێبەجێكردنی سەپاندنی 

یاساکانی عورفدا هێرناونەتەوە، هەمووی هی 

كلتوری عەرەبین، هیچ دەقێك بە كلتوری 

كورد یان فارس یان نەتەوەیەكی تر ڕاڤە 

نەكراوە
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ۖ- )تقییــد املطلــق جائــز بالعــرف()٧(، واتــە ســنورداركردنی حوكمــە ڕەهــاكان بــە كلتــور دروســتە، واتــە ئەگــەر دەقێكــی قورئانی 
یــان فەمــوودە هەبێــت، گشــتگیر بێــت، ئــەوە دەتوانرێــت ســنوردار بكرێت. 

شیكاری: 
ــان  ــۆ خۆی ــان ب ــی و فقهی ــەاڵتی تەرشیع ــنوری دەس ــۆن س ــام چ ــووی ئیس ــەوایانی پێش ــە پێش ــن ك ــەوە دەزانی ــەر وردبین ئەگ
قۆســتۆتەوە، لەوێــوە بڕیــاری دارشــتنی یاســاو ڕیســای وایــان داوە كــە جۆرێــك لــە پیرۆزییەتــی هەڵگرتبێــت، بۆیــەش وتویانــە 
یاســا یــان بنەمــا تاكــو بــواری ئــەوە نەمێنێــت كــە گفتوگــۆی تێــدا بكرێــت، بەڵكــو تەنهــا و تەنهــا پابەندبــوون و بەدواكەوتنــی 
كوێرانەیــان دەویســت. ئەگــەر بڕیــار بێــت ئیســام بــە دەقەكانــی قورئــان هەمــوو ژیــان بگرێتــەوە، ئــەو یاســانە بــۆ چییــەو چ 

بایەخێكیــان هەیــە؟ 
دووەم: لــە الی مالكییــەكان بــە پێشــەوایەتی مالكــی كــوڕی ئەنــەس، لــە نێــوان ســااڵنی )٧١١ بــۆ ٧٩٥ ز( ژیــاوە، چەندیــن یاســا 

بەمەبەســتی جێكردنــەوەی كلتــوری عــەرەب و ســەپاندنی بەســەر نەتەوەكانــی تــردا داڕێــژران، لەوانــە: 
ۖ- ) العمــل بالعــرف اصــل مــن اصــول املذهــب()٨(، واتــە كاركــردن بــە دابونەریــت بنەمایەكــە لــە بنەماكانــی مەزهەبــی مالكــی 

.
ۖ- )االفــاظ تحمــل علــی العوائــد( )٩(، واتــە وشــەكان هەڵدەدرێنــە ســەر كلتــورەكان، كەواتــە دەقەكانــی قورئــان و فەرمــووە بــە 

پێــی كلتــوری ناوچــە ڕاڤەدەكرێــن. 
شیكاری: 

دەپرســم لــە ســەر چ بنەمایــەك یاســا دادەنرێــت بــۆ دارشــتنی تەرشیــع و زیادكردنــی حــەرام و حــەالل و پابەندكردنــی خەڵكــی 
پێیــەوە؟ لەســەر چ بنەمایــەك كلتــور كراوەتــە بنچینــەی مەزهەبــی مالكــی؟ ئەگــەر وایــە بــۆ دژایەتــی كلتــوری نەتەوەكانــی تــر 

دەكرێــت؟ بــۆ تەنهــا هەوڵــی ســەپاندنی كلتــوری عەرەبــی دەدرێــت؟ 
لــە الیەكــی تــرەوە بــە چ پێودانگێــك ڕاڤــەی دەق بــە كلتــور دەكرێــت؟ بــە كام كلتــور، تەنهــا بــە هــی عــەرەب، ئــەی كلتــوری 

نەتەوەكانــی تــر چ پێگەیەكــی بــۆ ڕاڤــەی دەق هەیــە؟ 
ســێیەم: لــە الیــەن شــافیعییەكانەوە)كە شــوێنكەوتەی محەمــەدی كــوڕی ئیدریســی شــافعین، كــە نێــوان ســااڵنی ٧٦٧ تاكــو ٨٢٠ 

ز ژیــاوە ( چەندیــن یاســای زۆر ترســناك و مەبەســتدار دانــراوە بــۆ ئــەم مەبەســتە، لەوانــە:
ۖ- مــا أُطلِــق ومل یَُحــدَّ رِجــع فــی چبطــه إلــی الُعــرْف() ١٠ ( واتــە: هــەر دەقێــك ســیفەتی ڕەهایــی هەبێــت، ئــەوە بــە مەبەســتی 

ســنورداركردنی دەگەڕێندرێتــەوە بــۆ كلتور.
ۖ- )العادة محكَّمة() ١١( كلتور بڕیاردەرە. 

شیكاری : 
بــە پێــی ئــەو دوو یاســایە بێــت دەبێــت هەمــوو دەقــەكان ســنورداربكرێن، هیــچ دەقێــك لــە تەرشیــع ڕەهانییــە. لــە الیەكــی 
تــرەوە كلتــور و فەرهەنــگ بڕیــاری پــێ دەدرێــت، ئــەی كەواتــە بۆچــی كلتــوری جگــە لــە کلتــوری عــەرەب بڕیــاردەر نییــە؟ بــۆ 

دەبێــت تەنهــا كلتــوری عــەرەب ناونیشــان بێــت؟
چــوارەم: لــە الی حەنبەڵییــەكان ) كــە شــوێنكەوتەی ئەحمــەدی كــوڕی حەنبەڵــن، لــە نێــوان ســااڵنی ٧٨٠ – ٨٥٥ ز ژیــاوە(، بــە 

چەنــد یاســایەك هەوڵــی وەاڵمدانــەوەی هەندێــک لــە پرســەكان دەدەنــەوە، تایبەتــی كلتــور، لەوانــە: 
١- )مــا ال َحــدَّ لــه فــی الــرشع یـُـردُّ إلــی الُعــرْف()١٢(، واتــە: هــەر شــتێك كــە دیــاری نەکرابێــت لــە شــەرعدا، ئــەوا لــە كلتــوردا 
بــۆی دەگەرێیــن، كەواتــە دیــارە زۆر شــت هەیــە لــە شــەریعەت بــاس نەكــراوە . بــۆ هێنانــە بەرباســی ئــەو پرســانە پشــت بــە 
كلتــور دەبەســتین، بــەاڵم کام كلتــور؟ دیســانەوە كلتــوری عەرەبیــزم كــراوە بــە پێــوەر بــۆ پێناســی ئــەو شــتانەی كــە لــە تەرشیــع 

نەهاتــوون! 
٢- یاســای )املعــروف عرفــا كاملــرشوط رشطــاً()١٣(، واتــە ئــەوەی بــە كلتــور و داب دەنارسێــت و باڵودەبێتــەوە، وەك ئەوەیــە كــە 

بــە مــەرج بگیرێــت، دەبێــت جێبەجێبكرێــت و لەبەرچاوبگیرێــت. 
شیكاری:
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ــاو  ــەوەی شــێوەی ب ــت ئ ــە دەبێ ــەو بنەمای ــە پاڵپشــت ب كەوات
وەردەگرێــت لــە ســەرجەم ســێكتەركانی خــودی و سیاســی 
و پــەروەردەو فەرهەنــگ و ئابووریــی مرۆڤــەكان، دەبێــت 
و  دەقــەكان  ڕاڤــەی  لــە  خــۆی  بایەخــی  و  ڕەچاوبكرێــت 

ئاراســتەكردنی واتاكانــدا هەبێــت. 
دەقەکانــی  ئەگــەر  دروســتدەبێت:  پرســیارێك  لێــرەوە 
شــەریعەتی ئیســام هەمــوو ژیان دادەپۆشــێت، چ پێویســتیامن 

بــەو یاســایانە هەیــە؟ 
لــە وەاڵمــدا ئەڵێــم: بوونــی ئــەو یاســایانە یــان ئــەو جــۆرە ڕاڤــە 

داخراوانــە بــۆ دەقــەكان، لــەو خااڵنــەی خــوارەوە دەرناچێــت: 
یەكــەم: بــۆ تەرشیعكــردن و ســەپاندنی كلتــوری عەرەبــی 
ــە  ــە ل ــەی ك ــەو منونان ــردا، ئ ــی ت ــوو نەتەوەكان ــەر هەم بەس

جێبەجێكردنــی ســەپاندنی یاســاکانی عورفــدا هێرناونەتــەوە، هەمــووی هــی كلتــوری عەرەبیــن، هیــچ دەقێــك بــە كلتــوری كــورد 
ــراوە.  ــە نەك ــر ڕاڤ ــی ت ــان نەتەوەیەك ــارس ی ــان ف ی

دووەم: جۆرێك بووە لە كێركێی نێوان سەرۆك مەزهەبەكان بۆ ئەوەی زۆرترین هەواداریان هەبێت. 
ســێیەم: ڕەنگــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە بێــت كــە دەقەكانــی قورئــان، هەمــوو وردەكارییەكی ژیانــی تێدا نەهاتــوە و باســنەكراوە، 

وەكــو ئــەوەی كە ســەلەفیزم بانگەشــەی بــۆ دەكات.
چــوارەم: بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی كلتــوری نەتەوەكانــی تــرە، بــە تایبەتــی دوای فراوانبوونــی هەژموونــی ئیســام بەســەر 
نەتەوەكانــی تــردا، بــەم جــۆرە ڕاڤــەو یاســایانە، بەریــان لــەوە گرتــوە كــە كلتــوری خۆیــان بســەپێنن، بەڵكــو تەنهــا بــە پاســاوی 
ــەوە. ــت ڕاڤەبكرێن ــر ناتوانرێ ــەوە جارێكــی ت ــەر، ئ ــوری ســەردەمی پەیامب ــە كلت ــراون ب ــك ڕاڤەك ــەكان جارێ ــە دەق ــەوەی ك ئ

پێنجــەم: ڕەنگــە بــە پیرۆزكردنــی كلتــوری عەرەبــی بێــت، بەمــەش شوناســی نەتەوەكانــی تــر بســڕێتەوە و دەســەاڵتی عەرەبــی 
بــە نــاوی خــوا لەســەر زەوی زاڵبــکات.

ــان  ــرا كلتورت ــە موســوڵامن، ســەرەتا ئەوت ــن ب ــرە، بەڵكــو ب ــی ت ــی نەتەوەكان ــە مەبەســتی خەڵەتاندن ــدێ جــار ب شەشــەم: هەن
وەك خــۆی دەمێنێتــەوە، دواتریــش بــە پاســاوی بوونــی یاســاو دەق، كلتورەكەیــان بــە بەتــاڵ دادەنــراو دەهێرنانــە ســەر كلتــوری 

عــەرەب یــان بەتەنهــا كلتــوری قورەیــش. 
دەرئەنجام

یەكــەم: لــە الیــەن زۆرینــەی نوســەرە عەرەبەكانــی پێشــین و پاشــین كلتــوری عــەرەب، بــە نــاوی خــواو ئاســامنەوە فەرزكــراوە و 
جۆرێــك لــە پیرۆزیــی بــەم کلتــورە بەخــرشاوە. 

دووەم : ئــەو دەقــەی لــە قورئانــدا هەیــە، بــاس لــە عــورف یــان كلتــور دەكات، هەمــوو كلتورێــك دەگرێتــەوە، نــەوەك تەنهــا 
كلتــوری عەرەبــی. 

سێیەم: كلتوری كوردییش وەك كلتوری عەرەب لە ڕاڤەی دەقەكان و ئاراستەكردنیان و سنورداركردنیان دەبێت ڕۆڵببینێت.
ــراون، كــە وەك  ــەوە دان ــی ســونە مەزهــەب و شــیعە مەزهەب ــەن زاناكان ــە الی ــن یاســا و ڕێســا ل ــژوودا چەندی ــە مێ چــوارەم: ل
یاســای گشــتگیر ناســێرناون، بــاوەڕ پــێ نەبوونیــان جۆرێكــە لــە دەرچــوون لــە ئایــن یــان تاوانێكــی گەورەیــە، ئەمــەش پێچەوانەی 
پێگــەی مــرۆڤ و حوكمــی لۆژیكــە. چونكــە لــەو كاتــەدا هیــچ بوونێكــی كارا بــۆ مــرۆڤ نامێنێتــەوە، و هەمــوو پانتاییەكانــی 
بەردەمــی تەســكدەكرێنەوەو تەنهــا دەبێــت لــە گۆشــەنیگایەكی ڕابــردوودا ژینــەوەری بــكات و برســێت لــە ئیســتاو داهاتــوو .

پێنجــەم : ئــەو یاســایانەی دانــراوون، دەســكردی مرۆڤــن، هیــچ ســیفەتێكی پابەندیــان نییــە، هــەر یــەك لــە شــافعی و حەنەفــی 
و ئەوانــی تریــش مرۆڤــن، دەكرێــت ڕەخنەبــاران بكرێــن و شــتی زۆر هەڵەیــان كردبێــت. 

لە الیەن زۆرینەی نوسەرە عەرەبەكانی 

پێشین و پاشین كلتوری عەرەب، بە ناوی 

خواو ئاسامنەوە فەرزكراوە و جۆرێك لە 

پیرۆزیی بەم کلتورە بەخرشاوە
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ژێدەرەكان: 
١- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منڤور ااڵفریقی املری، النارش : دار صادر – بیروت، ب ٩ / ص ٢٣٦ . 

٢- علم أصول الفقه، عبد الوهاب خاف ، النارش : مكتبە الدعوە - شباب االزهر، ص ٨٩ . 
٣- الفقه االسامی وأدلته، دكتور وهبە زحیلی، النارش: دار الفكر/ سوریا، ب٥/ص ٢٣٥ .

٤- دراسات فی االدیان الیهودیة والنرانیة، سعود بن عبد العزیز الخلف، النارش: مكتبة أضوا ء / الریاض، ص ٩-١١ . 
٥- مقاصــد الرشیعــة اإلســامیة، محمــد الطاهربــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشورالتونســی، املحقــق: محمــد الحبیــب ابــن الخوجــە، 

النــارش: وزارة االوقــاف و الشــؤن اإلســامیة ،قطــر، ص ١٦٣-١٦٥ . 
ــور  ــارش: ن ــی، الن ــب هواوین ــة، املحقــق: نجی ــة العثامنی ــی الخاف ــا ء ف ــام ء ونفقه ــة مــن عــدة عل ــة مكون ــة، لجن ــة االحــكام العدلی ٦- مجل

ــی، ب١/ ص٢١. ــاغ، كراتش ــب، ا رام ب ــارِت كت ــه تج ــد، كارخان محم
٧-- هەمان سەرچاوەی پیشوو ..

٨- حاشــیة العــدوی علــی رشح كفایــە الطالــب الربانــی، أبــو الحســن، علــی بــن أحمــد بــن مكــرم الصعیــدی العــدوی، املحقــق: یوســف 
ــروت، ب٢/ ص٣٥٣. ــارش: دار الفكــر – بی الشــیخ محمــد البقاعــی، الن

٩- هەمان سەرچاوەی پیشوو،ال٣٥٣.
١٠- املجموع رشح املهذب، أبو زكریا محیی الدین یحیی بن رشف النووی، النارش: دار الفكر، ب١/ ص٢٥٩. 

ــر فــی قواعــد و فــروع فقــه الشــافعیة، عبــد الرحمــن بــن أبــی بكــر، جــال الدیــن الســیوطی، النــارش: دار الكتــب  ١١- االشــباه و النظائ
ــان، ص٨٩.  ــروت – لبن ــة بی العلمی

١٢- كشــاف القنــاع للشــیخ منصــور بــن یونــس البهوتــی الحنبلــی، حققــه/ أبــو عبــد اللــه محمــد حســن محمــد حســن اســامعیل الشــافعی، 
النــارش : دار الكتــب العلمیــە بیــروت – لبنــان، ب ٥/ ص ٤١٥ . 

١٣- هەمان سەرچاوەی پیشوو،ال٤١٥.



دیار ئیرباهیم

بنچينەكاىن هزرى

موعتەزيلە
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بەشی يەکەم

ڕوونکردنەوەی بنچینەکانی هزری موعتەزیلە:

هەمــوو مەزهــەب و گــرووپ و قوتابخانەیەکــی فیکــری، خاوەنــی کۆمەڵــێ بیــرو بــاوەڕو بۆچوونــی تایبــەت بــە خۆیانــن، کــە 
ــی  ــێوە وەک قوتابخانەیەک ــان ش ــەش بەهەم ــە، موعتەزیل ــی دیک ــە قوتابخانەکان ــەوە ل ــێ جیادەکرێت ــی پ ــک لەوان ــەر یەکێ ه
ــەدا  ــج بنچین ــە پێن ــیان ل ــن و بۆچوونانەش ــەم تێڕوانی ــن. ئ ــی خۆیان ــوون و تێڕوانین ــرو بۆچ ــک بی ــی کۆمەڵێ ــی، خاوەن فیکری
کۆکردوەتــەوە، کــە بــە) األصــول الخمســة( نــارساوە، واتــە پێنــج بنچینەکــە، کــە لــە گرنگریــن بنچینــەوە دەســت پــێ دەکات، 

ــە: ئەوانیــش بریتیــن ل

١( التوحید )خوا بەیەکگرتن یان یەکتاپەرستی(
٢( العدل )دادگەری یان دادپەروەری(

٣( الوعد والوعید )پاداشت و سزا(
٤( املنزلة بین املنزلتین )پلەیەک لە نێوان دوو پلەدا(

٥( األمر باملعروف والنهي عن املنکر) فەرمان بە چاکەو ڕێگری لە خراپە (

ــا  ــن ت ــەوەی پێویســتی لەســەر بدەی ــک بوەســتین و ڕوونكردن ــە کەمێ ــەو بنچینان ــێ ل ــن لەســەر هــەر یەك ئێســتا هەوڵدەدەی
بزانیــن موعتەزیلــە مەبەســتیان چــی بــووە لــە هــەر یەكێــك لــەو بنچینانــە و خــودی خۆیــان چــۆن پێناســەیان كــردووەو لێکیــان 

داوەتــەوە:

بنچینەی یەكەم/ التوحید )خوابەیەکگرتن یان یەکتاپەرستی( 
 

ــەکان  ــەاڵم ســەرجەم مەزهەب ــەوە، ب ــی لێکدان ــی ئیســام، ســەڕەرای جیاوازی ــی ئاین ــە بنچینەكان ــە ل ــن بنچینەیەك خوابەیەکگرت
ــان،  ــی خۆی ــە گرنگەكان ــە بنچین ــك ل ــە یەكێ ــن دەكەن ــەكان خوابەیەکگرت ــێ موعتەزیل ــن ، كات ــوا بەیەکگرت ــەر خ ــن لەس کۆک
هەوڵیــش دەدەن بــۆ بەرامبەرەكانیشــیان لــە ئایــن و مەزهەبــە جیــاوازەكان بســەملێنن كــە دان بنێــن بــەم خوابەیەکگرتنــەداو 
ــە  ــی ب ــە چواندن ــی و ل ــان بۆی ــەش دان ــە هاوب ــرن ل ــاك ڕابگ ــودا پ ــان داوە خ ــێوەیەك هەوڵی ــوو ش ــە هەم ــدا ب ــەم پێناوەش ل
دروســتكراوەكانییەوە دوور بكەونــەوە، وەك ئــەوەی كــە موشــەبیهەكان دەیکــەن و ئەوانەشــی خــودا وەك جەســتە وێنــا دەكــەن، 
ئەمــەش لــە بەرامبــەر وەاڵمدانــەوەی ئــەم گرووپانــەدا لــە نــاو جیهانــی ئیســامیدا دروســت بــوون، كــە لــەم ڕووەوە زیادەڕەویان 
كردبــوو، موعتەزیلــەكان هەوڵیــان دەدا لــە بەرامبــەر ئەمانــەدا بوەســن و بــە تــەواوی خــودا پــاك ڕابگــرن لــە هەمــوو جۆرەكانــی 

هاوبەشــدانان بــۆی. 
ــە  ــان ل ــن كتێبی ــەم پێناوەشــدا چەندی ــداو ل ــەی خودابەیەکگرتن ــە بنچین ــە بەرگریكــردن ل ــوون ب ــەكان زۆر ســەرقاڵ ب موعتەزیل
بەرپــرچ دانــەوەی ئەوانــەدا دانــاوە كــە هاوبەشــیان بــۆ خــودا بڕیــار داوە، واتــە لەگــەڵ خــودا باوەڕیــان بــە خــودای دیكــەش 
هەبــووە وەك مەجوســییەكان  و دەهریــەکان، موعتەزیلــەکان زۆر وشــیاربوون لــە بابەتەكانــی پەیوەســت بــە بنچینــەی 
خوابەیەکگرتــن و زۆر ســوور بــوون لەســەر بەرگریكــردن لێــی و شانازیشــیان بــەم بەرگریكردنــەوە دەكــرد، بۆیــە ئیــن خەیاتــی 
موعتەزیلــی دەڵیــت موعتەزیلــەكان تاكــە كەســن لــە جیهانــدا كــە بــە تــەواوی خــودا پــاك و دوور ڕادەگــرن لــە هاوبــەش دانــان 
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بۆیــی و بەرگریــی لــێ دەكــەن و هەمــوو ئــەم وتانــەش لــەم بارەیــەوە گوتــراون دەگەرێتــەوە بــۆ موعتەزیلــەكان، هەروەهــا بــە 
ــا هیــچ كەســێك هەیــە یەكتاپەرســتییەكەی تــەواو بێــت و دان بنێــت بــە قەدیمــی خــوداداو بەڵگــەو  شــانازییەوە دەڵێــت ئای

بورهانــی ئاشكراشــی پــێ بێــت لەســەر ئەمــە و كتێبــی لــە وەاڵمــی مولحیدەكانــدا نوســیبێت جگــە لــە موعتەزیلــەكان؟ .
ئەگــەر ســەیری نوســین و كتێبەكانــی موعتەزیلــەکان بكەیــن یــان ســەیری ئــەو مناقەشــەو مونازەرانــە بكەیــن كــە لــە كتێبەكانــدا 
ــن و  ــەی خوابەیەکگرت ــوەی بنچین ــە چوارچێ ــە ل ــەو هەواڵن ــن ڕێژەیەكــی باشــی ئ ــان، دەبینی باســكراون و گواســراونەتەوە بۆم
دادگەریــدا بــووە، ئەمــەش گرنگیــی زۆری ئــەم دوو بنچینەیــە دەردەخــات الی موعتەزیلــەكان و زۆرتریــن هەوڵیــان لــەم ڕووەوە 
بــووە، بــۆ منونــە لــە ئیراهیــم نەزامــەوە  دەگێڕنــەوە کــە لــە ســەرە مەرگــدا گوتویەتــی:) خودایــە ئەگــەر كەمتەرخــەم نەبــووم 
لــە سەرخســتنی یەكتاپەرســتیەكەت و بــاوەڕم بــە مەزهەبێــك نەهێنــاوە كــە پێداگیــری نەكردبێــت لەســەری ئــەوا لــە تاوانەكانــم 

خۆشــبەو ناڕەحەتییەكانــی مردنــم لەســەر البــەرە(. 
ــە  ــە ل ــێكی نیی ــچ هاوبەش ــەو هی ــودا یەك ــی خ ــن زات ــەوان دەڵی ــن ئ ــۆ خودابەیەکگرت ــە ب ــی موعتەزیل ــە تێڕوانین ــەبارەت ب س
دروســتكردنی جیهانــداو لــە ڕێكخســتنیدا، هیــچ هاوبەشــێكی نییــە لــە كۆنیدا)واتــە تەنهــا خودایــە كــە قەدیمــەو كۆنــە و هیــچ 
شــتێك هاوتــای خــودا نییــە لــە كۆنیــدا و جگــە لــە خــودا هەمــوو شــتێ دروســتكراو و نوێیــە(، ئەمــە قســەی هاوبەشــی نێــوان 
موعتەزیلــەو گرووپــە كەالمییەكانیشــە، بــەاڵم موعتەزیلــە پێیــان وایــە خــودا هیــچ ســیفاتێكی كۆنــی نییــە لــە دەرەوەی زاتــی 
خــۆی، بەڵكــو پێێــان وایــە ئەمــە خــودی زاتــی خودایــەو جیــای ناكەنــەوە و نــاوی بنێــن ســیفەتی خودا)بــەو مانایــەی باوەڕیــان 
بــە شــتێك نییــە بەنــاوی ســیفەت بــۆ خــودا، چونكــە پێیــان وایــە ئەمــە لــە قورئــان نەهاتــووەو هەروەهــا پێچەوانەیــە بــە ژیــری 
و جۆرێكیشــە لــە فرەخودایــی و هاوبەشــیدانان بــۆ خــوداو چواندنــی بــە دروســت کراوەکانییــەوە(، ئەمــەش تێگەشــتنی ئەوانــە 

بــۆ خوابەیەکگرتــن.
خوابەیەکگرتــن الی ئەهلــی دادگــەری بریتییــە لــەوەی خــودی خــودا یەكــە لــە خــودی خۆیــدا و شــتێك نییــە بەنــاوی زات و 
ســیفات و ســیفاتیش لــە خــودا جیابێــت، بەڵكــو تەنهــا خــودی خــودا هەیــە بــۆ منونــە دەڵیــن خــودا بــە توانایــی خــۆی توانــادارەو 
بــە زانســتی خــۆی زانایــەو خــودی خــودا خــۆی زانایــە نــەك ســیفەت بێــت بــۆی  و بەوشــێوەیە بــۆ ئەوانــی دیكــەش، لەبــەر 
ئــەوەو لەهەمــان كاتــدا موعتەزیلــەكان هەڵدەســن بــە تەئویلكــردن و لێكدانــەوەی ئــەو ئایەتانــەی كــە بــە مانــا ڕووكارییەكــەی 
لێكچواندنــی تێدایــە بــۆ خــودا، وەك ئــەو ئایەتانــەی كــە باســی دەســت و چــاو و ڕووی تێــدا هاتــووە، ئــەم ئایەتانــە مانایەكــی 
مەجــازی دەبەخشــن، ئــەوەش بــۆ ئــەوەی خــودا لــە بیــرو هــزری مرۆڤەكانــدا بــە دروســتكراوەكانی  نەچوێرنێــت، هەروەهــا بــە 
پێچەوانەشــەوە ســیفاتەکانی مرۆڤیــش نــە چوێرنێــت بــە خــوداوە، موســڵامنان كــۆڕان لەســەر ئــەوەی كــە پێویســتە باوەڕیــان 
بــە تــاک و تەنهایــی خــودا هەبێــت و هاوبەشــی بــۆ دانەنرێــت لــە هیــچ ڕوویەکــەوە، بــەاڵم خــوا بەیەکگرتــن الی موعتەزیلــە 
جگــە لەمــە بریتیشــە لــەوەی بــە هیــچ شــێوەیەك خــودا نەچوێرنێــت بــە دروســت كراوەكانییــەوەو ئــەم پێناســەو وتەیەشــیان 
لەســەر بنچینــەی خوابەیەکگرتــن لــە الیەكــەوە بــۆ بەدژداچوونــەوەی تێگەشــتنی جولەكــەكان بــۆ خــودا و لــە الیەكــی دیكــەوە 
بــۆ بــەدژدا چوونــەوەی ئەوانــە بــوو كــە خودایــان وەك جەســتەی مــرۆڤ وێنادەكــرد و بــۆ بــە دژدا چوونــەوەی موشــەبیهەو 

حەشــەویەكانیش  بــوو.
خــودا لــە تێڕوانینــی موعتەزیلەكانــدا لــە هیــچ شــتێك ناچێــت و هیــچ شــتێكیش لــەو ناچێــت )لیــس كمثلــه يش ء( ئــەم ئایەتــە 
ــدا  ــودا تێی ــە خ ــەن ك ــل دەك ــە تەئوی ــی دیك ــوو ئایەتەكان ــەوە هەم ــەم ئایەت ــۆنگەی ئ ــە س ــرەو ل ــەكان جێگی الی موعتەزیل
ــن ئەمــەش  ــە خوێ ــە گۆشــت و ن ــەو ن ــە وێن ــەو ن ــە جەســتەی هەی ــە ســیفاتەكانی مــرۆڤ، خــودا ن ــە یەكــێ ل وەســفكراوە، ب
لــە بەرامبــەر ئەوانــەدا وتــراوە كــە باوەڕیــان وابــووە خــودا جەســتەیە، وەك لــە عەهــدی قەدیمــدا هاتــووە كــە خــودا مرۆڤــی 
لەســەر شــێوەی خــۆی دروســتكردووە، دەڵێــن خــودا نــە كەســێكەو نــە كڕۆكــی هەیــە و نــە فراوانــی و پانــی هەیــە ئەمــەش لــە 
بەرامبــەر مەســیحییەكاندا وتــراوە كــە كەســێك یــان مرۆڤێكیــان بــە خــودا زانیــوە و تەشــبیهی دروســتكەر کــە خودایــە كــردووە 

بــە دروســتكراوەوە کــە مرۆڤــە .
ــا  ــی كــوڕی عەت ــۆ واصڵ ــەوە ب ــە ســەرەتاكەی دەگەرێت ــی خــودا الی موعتەزیل ــە قســەكردن لەســەر ســیفات و زات ســەبارەت ب
كاتــێ ئینــكاری و نەفــی ســیفاتی كــرد بــۆ خــودا و هــەر یەكــێ لــە سیفاتەكانی)زانســت و توانــاو ویســت و ژیــان(ی ڕەتكــردەوە 
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كــە شــتێك بــن بەنــاوی ســیفات بــۆ خــودا چوونكــە پێــی وابــوو ئەمــە یاریــدەدەرو ڕیــگا خۆشــكەر دەبێــت بــۆ فرەخودایــی و 
بــاوەڕ بــوون بــە کۆنیــی جگــە لــە خــودا ئەمــەش نەگونجــاوە لــە بەرامبــەر خــودادا چوونكــە هیــچ کۆنییــەک نییــە جگــە لــە 

خــودا خــۆی نەبێــت .
لەمــەوە دەردەكەوێــت واصــڵ پێــی وابــووە شــتێك نییــە بەنــاوی ســیفات بــۆ خــودا بەڵكــو خــودا خــۆی زاتێكــە زانایــەو بەتوانایــە 
ئەمــەش خــودی زاتــی خــودا خۆیەتــی، نــەك ســیفات بێــت و لــە دەرەوەی زاتــی خــودا بێــت، لەپــاش واصڵــی كــوڕی عەتــاش 
زانایانــی دیكــەی موعتەزیلــە قســەی جیاوازیــان كــردووە لەبــارەی ســیفات و زاتــی خــودا لەوانــە ئەبــوو هوزەیلــی عــەالف كــە 

ســیفاتی دابەشــكردووە بــۆ دوو جــۆر، ئەویــش برتیــن لــە ســیفاتی زاتــی خــوداو ســیفاتی كــرداری خــودا .
بنچینــەی خوابەیەکگرتــن کۆمەڵێــک بابەتــی زۆری لــە خــۆی گرتــووە و لــە ژێــر ئــەم بنچینــەدا چەندیــن بــاس و خواســی تایبــەت 
بــە یەکتاپەرســتی خــودا بــاس کــراوە لــە الیــەن موعتەزیلەکانــەوە، گرنگرینیــان بریتیــن لــە باســەکانی)ئینکاریکردنی ســیفات بــۆ 
خــودا- قورئــان دروســتکراوە لــە الیــەن خــوداوە نــەک وتــەی بێت-قەدیم)کۆنی(خودا-نەفیکردنــی بینینــی خــودا- نەچواندنــی 

خــودا بــە دروســتکراوەکانییەوە...هتد(.

بنچینەی دووەم/ العدل )دادوەری(

ــەی  ــن(، بنچین ــەی یەکەمەوە)خوابەیەکگرت ــە بنچین ــە ب ــدا و وابەستەش ــزری موعتەزیلەکان ــە ه ــە ل ــەری دووەم بنچینەی دادگ
دادگــەری بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی بیروبــاوەڕی جەبرییەکانــە  کــە پێیــان وایە مــرۆڤ ئازادیی هەڵبژاردنــی نییەو سەرپشــکنەکراوە 
لــەوەی خــۆی دەیەوێــت کــە چــی کردەوەیــەک دەکات یــان نایکات،موعتەزیلــە وەاڵمــی ئــەم بیــرو بــاوەڕە جەبرییــە دەدەنەوەو 
ــە ڕۆژی دوایــدا بــۆ مرۆڤــەکان، ئەگــەر هاتــوو ئــەو مرۆڤــە  ــە پاداشــت و ســزا بــکات ل دەڵێــن چــۆن دەکرێــت خــودا بــاس ل
سەرپشــک نەبووبێــت لــە هەڵبژاردنــی کردەوەکانیــدا؟، بۆیــە پێیــان وایــە ئەمــە ســتەمدانە پــاڵ خودایــە و پێچەوانەیــە لەگــەڵ 

دادگەریــی خــودادا و خــوداش دوورە لــە هەمــوو جــۆرە ســتەم کردنێــک. 
ــی  ــاوەن ئازادی ــی و خ ــاری خۆیەت ــاوەن بڕی ــرۆڤ خ ــە م ــەوە ک ــەوە کردووەت ــەر ئ ــان لەس ــەردەوام جەختی ــەوەی ب بەهــۆی ئ
هەڵبژاردنــە و ئــەم بابەتــەش بابەتێکــی تێکــەڵ بــوو بــە فەلســەفەو کەالمــەوە و موعتەزیلــەکان بــەردەوام لــە بارەیــەوە دواوون، 
بۆیــە هەنــدێ جــار پێشــیان وتــراوە )ئەهلــی دادگــەری( کــە دەیــان وت خــودا ســەرچاوەی خراپــە نییــەو چاودێریــی مــرۆڤ 

ــی ســزای دەدات . دەکات و لەســەر کارەکان
موعتەزیلــەکان بــە تــەواوی باوەڕیــان بــە ئــازادی هەڵبژاردنــی مــرۆڤ هەیــە بــۆ کاروکردەوەکانــی خــۆی و پێیــان وایــە خــودا 
کردەوەکانــی مرۆڤــی دروســت نەکــردووە، بەڵکــو مــرۆڤ خــۆی دروســتکەری کردەوەکانــی خۆیەتــی، بۆیــە دەڵین)ئــەو 
ــێ دەبەســتی و نوســین و  ــەو شــتەی پشــتی پ ــەو ئ ــت وەک )جوڵ ــتە دەکرێ ــی جەس ــە ئەندامەکان ــک ل ــە یەکێ ــەی ب کردەوان
ــت،  ــان دەهێنێ ــە چــۆن بەکاری ــدا ک ــی سەرپشــکە تێیان ــرۆڤ بەتەواوەت ــان م ــە هەمووی ــازارەکان و قســەکردن...هتد(، ئەمان ئ

ــد( . ــت و بیروباوەڕەکان...هت ــەوەو ویس ــکدا وەک بیرکردن ــی دڵ و مێش ــەر کردەوەکان ــە بەس ــرۆڤ بەتواناش ــا م هەروەه
موعتەزیلــەکان پێیــان وایــە مــرۆڤ ئازادییەکــی تــەواوی هەیــە لــە بــەکار هێنانــی ئەندامەکانــی جەســتەیدا و هــۆکاری 
لێپرســینەوەی خــوداش بــۆ بەندەکانــی لــەم چوارچێــوەی ئازادیــی هەڵبژاردنەدایــە، بــۆ ئــەم مەبەســتەش چەندیــن ئایــەت لــە 

ــە: ــان، لەوان ــەی خۆی ــە بەڵگ ــدا دەکەن قورئان
١( ) فمن شاء فلیٶمن ومن شاء فلیکفر... ( 

واتە: ئه وه ی ده یه وێت با باوه ڕ بهێنێت و ئه وه ی ده یه وێت با کافرو بێ باوه ڕ بێت. 
٢( ) وما منع الناس أن یٶمنوا إذ جاءهم الهدی ( 

واتە: هیچ شتێك نه بووه ته  کۆسپ له  ڕێگه ی ئه وه دا خه ڵکی باوه ڕ بهێنن کاتێك هیدایه تیان بۆ هات. 
٣( ) جزاء مبا کانوا یعملون ( .  

واتە: له پاداشتی ئه و کاروکرده وانه دا که ئه نجامیان ده دا. 
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چەنــدان ئایەتــی دیکــەش بــە بەڵگــە دەهێننــەوە لــەوەی کــە مــرۆڤ سەرپشــکە لــە هەڵبژاردنــدا و خــاوەن ویســت و بڕیــارە و 
هــەر خۆشــی دروســتکەری کردارەکانــی خۆیەتــی و بــە پێــی کردارەکانیشــی پاداشــت دەدرێتــەوە.

هەروەهــا جگــە لــە بەڵگــە ئاینییــەکان زۆر بەڵگــەی عەقڵییــش بــۆ ســەملاندنی ئــەم ڕاســتییە دەهێننــەوە، بــۆ منونــە موعتەزیلــە 
پێیــان وایــە چــۆن دەبێــت مــرۆڤ کردەوەکانــی لەســەر نورسابێــت و هەڵبژاردنــی نەبێــت و لــە ڕۆژی دوایشــدا لێپرســینەوەی 
لەگــەڵ بکرێــت، ئایــا ئەمــە لەگــەڵ دادوەریــی خــودادا دێتــەوە؟ چەندیــن بەڵگــەی دیکــە دەهێننــەوە بــۆ ســەملاندنی ئــەوەی 
کــە مــرۆڤ ئــازادە لــە هەڵبژاردنــدا،  قاضــی عبدالجبــار لــە چەندیــن شــوێندا دەڵێت)کردەوەکانــی مــرۆڤ مرۆڤــەکان خۆیــان 
دروســتی دەکــەن و دروســتکراوی خــودا نیــن( و بــۆ ئــەم مەبەســەش کۆمەڵــێ بەڵگــە لــە ئایــەت و هەروەهــا بەڵگــەی عەقڵییش 

بــاس دەکات.
بنچینــەی دادگــەری هەمــوو ســیفاتێکی خــراپ و زوڵــم و زۆرو نارشینــی لــە خــودی خــودا دوور دەخاتــەوە، چوونکــە موعتەزیلــە 
پێیــان وایــە ئــەوەی خــودا بیــکات و بڕیــاری لەســەر بــدات ئەوپــەڕی بــاش و چاکەکارییــە، چونکــە خــوا ئەوپــەڕی دادپــەروەرە 

و ســتەم لــە خــودا ناوەشــێتەوە. 
موعتەزیلــەکان جگــە لــەوەی باوەڕیــان بــە دادگــەری خــودا هەیــە بەرامبــەر بەندەکانــی، باوەڕییــان وایــە بەنــدەش بەرامبــەر 
بەنــدە ئەرکــە لەســەری دادپــەروەر بێــت و لــەم ســۆنگەیەوەش تیرۆرێکــی سیاســی یــان داڕشــتووە و ســەبارەت بــە ئیاممــەت 
و دەســەاڵتیش قســەی خۆیــان کــردووە و خــاوەن بۆچوونــی تایبەتــی خۆیانــن و پێشــیان وایــە مەرجــی ســەرەکی بــۆ هەمــوو 

دەســەاڵتدارێک بریتیــە لــە دادپــەروەری. 
بــەالی ئــەم ڕێبــازەوە ئەگــەر ژمــارەی ناڕازییــان بــە پێــی پێویســت بوو)واتــە ئــەو کاتــەی دەســەاڵتدار ســتەم دەکات و دادپەروەر 
نیــە( ئــەوا دەبێــت ڕاپــەڕن و ســەرۆکە زاڵمەکــە البــەرن و ئیاممێکــی دادپــەروەر لــە جێگایــدا دابنێــن، بــەاڵم چ کــەس ئیاممــی 
دادپــەروەرە؟ ئــەو خەســڵەتانە چیــن کــە دەبێــت تێیــدا بــن بــۆ ئــەوەی دادپــەروەرو شایســتەی ئــەو کورســی و پلــەو پایــە بێــت؟ 
)پێــان وایە(ئــەو کەســەی دەبێــت بــە ســەرۆک)ئیامم( دەبێــت هــەردوو دەســەاڵتی سیاســی دونیایــی و دەســەاڵتی ئاینیــی لــەودا 
ئاوێتــەی یەکــر بــن و کاتێکیــش دادپەروەر)عادیــل( دەبێــت کــە لــە هــەردوو بابەتــی یەکڕەنگــی و داددا پــرس بــە کۆمەاڵنــی 

خەڵک)ئومــەت( بــکات و بــە قســەو کــردەوە پابەنــدی هــەردوو بنەماکــەش ببێــت. 
بــە شــێوەیەکی گشــتی بنچینــەی دادوەری کۆمەڵــی بابەتــی زۆر لەخــۆی دەگرێــت  کــە گرنگرینیان ئــازادی و ویســتی هەڵبژاردن 
و دادگــەری خــوادا بــۆ چاکــەکاران و خراپــەکاران و هەروەهــا بەڕێوەبردنــی دەســەاڵتی سیاســی بــە شــیوازێکی دادپەروەریانــەو 
بــاس کردنــە لــە بابەتەکانــی پەیوەســت بــە قــەدەرەوە، تەنانــەت قاضــی ئامــاژە بــەوە دەکات کــە ســەرجەم بنچینەکانــی دیکــە 

پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆیان بــە بــە بنچینــەی دادگەریــەوە هەیــە. 

پەراوێز:
١(د.رشید بندر: مذهب املعتزلة من الکام الی الفلسفة،ط١،دار النبوغ للطباعة والنرش والتوزیع-بیروت-١٩٩٤م،ص

٢(  د.علی عبدالفتاح املغربی: م.ص، ص٢٠٤
ــە  ــی دوان ــیش ئاینێك ــیدا، مەجوس ــی مەجوس ــوێنكەوتوانی ئاین ــەر ش ــەپێت بەس ــییە دەس ــەیەكی فارس ــییەكان(: وش ٣( املجوسیە)مەجوس
پەرســتییە و باوەڕیــان بــە دوو خودایــە كــە یەكیــان خــودای چاكــە و ئــەوی دیكەشــیان خــودای خراپەیــە و لــە نێــوان ئــەم دوو خودایــەدا 
ــاوازن لەســەر  ــان جی ــا ڕۆژی ئاخیــرەت كــە خــودای باشــە بەســەر خــودای خراپــەدا ســەردەكەوێت، زانای ــە، ت بەرەنگاربوونەوەیــەك هەی
ــە  ــان ل ــاوی مەجــوس ی ــاوی پیاوێكــەوە وەرگیــراوە بەن ــە، هەیانــە دەڵیــت لەن ــان هەی ــان بــە مەجوســی و چەنــد ڕایەكی هــۆكاری ناونانی
یەكێــك لــە هــۆزە فارســییەكانەوە وەرگیــراوە بــەم نــاوەوە یــان ئــەم نــاوە وەســفی ئــەو كەســانە بــووە كــە ئاگریــان بــە پەرســراوی خۆیــان 
دانــاوە، هەندێكــی دیكــە لــە لێكۆڵــەرەوان پێیــان وایــە مەجوســیەت بریتیــن لــە ئاینــی زەردەشــیەت، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا مەجوســییەكان 
كۆنــرن لــە ئاینــی زەردەشــتی. انظــر د.مانــع بــن حــامد الجهنــي: املوســوعة امليــرة يف االديــان واملذاهــب واالحــزاب املعــارصة، ط.الخامســة، 

ــاين، ص ١١٣٩ ــاض، مج.الث دار الندوة-ری
٤(  بڕوانە)زهــدی جــار اللــه: م.س، ص ٦٠-٦١(یان)د.محمــد صالــح محمــد الســید:مدخل الــی علــم الــکام،ط١، دار قبــاء للطباعــة والنــرش 

والتوزیع-قاهــرة-٢٠٠١، ص٢٣٥(
٥( ئیراهیــم نــەزام: لــە مــاوەی ســااڵنی )١٨٥-٢٢١هـــ( ژیــاوە، یەكێكــە لــە زانــاو بیریــارە گەورەكانــی موعتەزیلــە كــە توانەیەكــی گــەورەی 
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ــە نێــوان فەلســەفەو زانســت و ئەدەبــدا بۆیــە وەك گــەورە فەیلەســوفێك دەركەوتــووە كاتــێ موعتەزیلــەكان  ــە كۆكردنــەوە ل هەبــووە ل
ــە  ــە) رشــید الخیــون: املعتزل ــە زمانــە جیاوازەكانــەوە. بڕوان ڕووبــەڕووی فەلســەفە بوونــەوە بــە هــۆی وەرگێرانــی كێبەكانــی فەلســەفە ل

ــروت-٢٠١١، ص ١٧٠( ــداد،ط.٤، دار مدارک-بی ــرە وبغ الب
٦(بڕوانە) ن.م، ص ١٩٤( یان یان)ابن خیاط املعتزيل:م.س، ص١٠٥(

٧( د.مصطفی الشکعة:م.س،ص٣٩٥
٨(بڕوانــە) د.فیصــل بدیــر العــون: علــم الــکام ومدارســه،د.ط، دار الثقافــة للنــرش والتوزیع-القاهــرة، د.س.ط، ص٢٠٠(یان)عبــد اللطيــف 
بــن عبــد القــادر الحفظي:تأثیــر املعتزلــة يف الخوارج والشــیعة اســبابه ومظاهــره،ط١، دار األندلــس الخراء-ســعودیة-٢٠٠٠،ص٣٤(یان)حنان 

ســامل منصور:النظــام أراوءه الکامیــة والفلســفیة، تســالة ماجســتیر يف فلســفة االســامیة،جامعة عیــن الشــمس-مر-١٩٩٠م،ص٧٠-٧١(
ــن الســیوطی: لب  ــە) جــال الدی ــە دروســت كراوەكانیەوە.بڕوان ــە دەوترێــت كــە خــودا دەشــوبهێنن ب ٩( الحشویە)حەشــەویەكان( بەوان
اللباب يف تحرير األنساب، د.ط، تح.محمــد أحمــد عبدالعزیــز - أرشف أحمــد عبدالعزیــز، دار الكتــب العلمیــە- بیــروت ١٩٩١، ج٢، ص٣٥٨(

ــن، ط.الخامســە، دار النهضــە  ــی اصــول الدی ــرق االســامیە ف ــکام دراســە فلســفیە ألراء الف ــم ال ــی العل ١٠( د.احمــد محمــود صبحــی: ف
العربیە-بیــروت ١٩٨٥، ص ١٢١

ــە –بغــداد، ١٩٨٦،  ــە، دار الشــٶون الثقافی ــە، ط.الثانی ــة االعتزالی ــە للنری ــە نقدی ــراوی: فلســفە العقــل روی ــن ال ١١( د.عبدالســتار عزالدی
ص١٧

١٢( بڕوانە) د.عبدالستار عزالدین الراوی:   ن.م، ص ١٧(یان)قايض عبدالجبار: م.س، ص١٥١(
١٣(د.صباح محمد الرزنجي: أهم الفرق اإلسامیة، ط.الثانیة، جمعیة الدعوة والثقافة اإلسامیة الکردستانیة، ص ٩

١٤(ابن خیاط املعتزيل: م.س، ص١٠٧-١٠٨
١٥( ت.ج دی بۆر: مێژووی فەلسەفە لە ئیسامدا،و.ئارام ئەمین شوانی، چ.یەکەم، چاپخانەی موکریان-هەولێر-٢٠١٣، ل ٥٧

١٦( بڕوانە)د.محمــد عــامرة، املعتزلــة ومشــکلة الحریــة االنســانیة، ط٢ ، دار الرشوق-قاهــرة-١٩٨٨،  ص٧١(یان).عبدالبــاري محمــد 
الجامعیة-مــر،١٩٩٦،ص٥٩-٦٠( املعرفــة  املعتزلــة واالشــاعرة،ط١، دار  داود:االرادة عنــد 

١٧( سورة الکهف: االیة) ٢٩(
١٨( تەفسیری ئاسان: س.پ، ل٢٩٧

١٩(سورة  اإلرساء: االیة)٩٤(
٢٠( هـ.س، ل٢٩٤

٢١(سورة  األحقاف:االیة )١٤( ،سورة الفرقان االیة) ١٥( ، سورة الواقعة االیة)٢٤(
٢٢( بڕوانە) هانم إبراهیم یوسف: أصل العدل عند املعتزلة، ط١، دار الفکر العريب- مر- ١٩٩٣، ص ١٠٤(

٢٣( تەفسیری ئاسان: س.پ، ل ٥٠٣
٢٤(بڕوانە) د.سمیح دغیم: فلسفة القدر يف الفکر املعتزلة،ط١، دار الفکر اللبناين-بیروت-١٩٩٢، ص٧٣-٧٤(

٢٥( رشح األصول الخمسة، م.س، ص ٣٢٣
٢٦(بڕوانە)م.س، ص٣٠١(یان)د،عبدالرحمن بدوي:م.س، ص٦٠-٦١(

ــة للدراســات والنــرش- ــزيل،ط١، املٶسســة العربی ــار املعت ــايض عبدالجب ــة دراســة يف الفکــر ق ٢٧(بڕوانە)د.عبدالســتار الراوي:العقــل والحری
ص٤٠٣( بیروت-١٩٨٠، 

٢٨( د. حەمید عەزیز: س.پ، ل ٥٢
٢٩(بڕوانە ) د.أحمد محمود صبحي: م.س، ص١٤٢(

٣٠(بڕوانە)رشح االصول الخمسة: م.س، ص١٢٣(
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ــو  ــوردی و وەک ــنگەریی ک ــای ڕۆش ــنای دنی ــی ئاش ــو ناوێک ــڕان  وەک   داب
جواڵنەوەیەکــی جۆریــی و جیــا لــە زەمینــەی هــزری و هێــزی ڕوناکبیریــی 
ــاوی  ــتیوانی و پێن ــە پش ــۆی ل ــی خ ــاڵە بون ــوار س ــاوەی چ ــۆ م ــدا، ب کوردی
ئــەم  ســەملاندووە.  کوردیــدا  کۆمەڵــی  ڕەخنەگریــی  ئــازادو  ئەقڵــی 
جواڵنەوەیــە بــە کــۆی کارو چاالکییەکانییــەوە کــە خــۆی لــە گرێدانــی 
کۆنفڕانــس و کۆبوونــەوەی جەمــاوەری و چێکردنــی ڕایەڵــەی هزریــی لەگــەڵ ڕێکخــراوە ســیکیۆالرو بەئەزموونەکانــی دەرێــدا 

ــاوە. ــوردی ن ــەردەمیانەی ک ــی س ــوردی و عەقڵ ــنبیری ک ــی ڕۆش ــە تەوژم ــژەدان ب ــە درێ ــاری ل ــگاوی دی ــەوە، هەن دەبینێت
ــوون و تێپەڕاندنــی دۆخــی  ــە مەدەنــی ب ــە میراتگرەکانــی میتــۆدە هۆشــیارو هیوابەخشــەکانی ب ــڕان یەکێکــە ل پاتفۆرمــی داب
ــە  ــەوە هاتوەت ــدی ســەوز و ســیامی کوردان ــەورەو ئومێ ــی گ ــە خەون ــڕان ب ــوردی. داب ــی ک ــی عەقڵ ــتوویی و چەپاندن چەقبەس
پێشــەوەو گیانــی نەرمــڕەوی و پێکەوەژیــان و یەکرخوێندنــەوەو ڕێزگرتــن لــە پیرۆزییــەکان و دیالۆگــی ســەردەمیانە لــە 
ــی  ــەرەو بونیادنان ــکاندنە ب ــەورەی ڕچەش ــگاوی گ ــێ هەن ــەوڕۆ دارای گەل ــو ئ ــەوە تاوەک ــتپێکی کاریی ــە دەس ــە. ل هەگبەیدای

ــی. ــی لۆژیکی ــن و ئایدیایەک ــاوازو ئای ــااڵی جی ــی ب ــت و خوێندنێک ــی تەندروس پەروەردەیەک
پاتفۆرمــی دابــڕان کەشــێکی بەهارییــە بــۆ داهێنــان و ســەوزبوونی جواڵنەوەیەکــی ئەزمونگــەرای کوردیــی کــە لەســەربنەمای 

بەرژەوەندیــی بــااڵو بەرهەمــی نەتەوەیــی ســنورەکانی نەریــت و نواڕینــە ســەلەفی و ســەپاوەکان تێدەپەڕێنێــت.
بازنەکانــی پاتفۆرمــی دابــڕان لەشــارو شــارۆچکەکانی کوردســتاندا، بازنەگەلێکــی کاراو نەزمێکــی نوێــی خەباتــی ڕۆشــنگەریین 
ــورد  ــنگەریی ک ــەری ڕۆش ــەڵ و تەڤگ ــی کۆم ــە بەرژەوەندی ــک ل ــۆژی و نزی ــی و ئایدیۆل ــی حزب ــیک و کێرکێ ــە کاس و دوور ل
هاتوونەتــە پێشــەوە. بازنەکانــی پاتفۆرمــی دابــڕان لــە ئێســتادا لــە دەڤــەری بادینــان و زاخــۆوە تاوەکــو خانەقیــن و گەرمەســێر 
ڕایەڵــەی بوونــی خۆیــان و ڕەوگــەی کارو چاالکیــی خۆیــان گرێــداوە بــە پاتفۆرمــی دابڕانــەوە. لــەم ســاڵدا زیــاد لــە ٧٠  بازنــەی 
کارو چاالکــی لــە شــارەکان و بەتایبەتــی لــە شــارۆچکەو ئاواییەکانــەوە ئامادەیــی گەنجــان و نەوجەوانانــی دەڤەرەکانیــان بــۆ 

بــرەودان و بردنــە پێشــەوەی پــرۆژەی دابــڕان دوپاتکردووەتــەوە. 
ــە  ــە ک ــە جۆرێک ــەکان ب ــبوونی بازن ــدووە. دابەش ــەی ڕاگەیان ــتا ١٢٠ بازن ــو ئێس ــتبوونییەوە تاوەک ــە دروس ــڕان ل ــی داب پاتفۆرم
تایبەمتەندییــە حزبــی و ڕێکخراوەییــە باوەکــەی هەرێمــی کوردســتانی تێپەڕانــدووەو بــە شــێوەیەکی یەکســان تــەواوی 
کوردســتانی باشــوور، بــە ناوچــە دابڕاوەکانیشــەوە، لــەم مەتەرێــزەی ڕووبەڕووبوونــەوەی ســەلەفییەت و ســاالرییەتی نێرینــەو 
عەقڵــی فیــوداڵ و ئاینگــەرای ســەدە تاریکەکانــدان. بازنــەکان وابەســتەن بــە بازنــەی ســەرەکی پاتفۆرمــی دابڕانــەوە، میتــۆدی 
ــش   ــە لەوەی ــۆن، جگ ــی زانک ــەو خوێندکاران ــاوەن بڕوانام ــەکان ٨٠% خ ــەی بازن ــتییە. پێکهات ــانەو رسوش ــان خۆبەخش کارکردنی
جەوانانــی هونەردۆســت و وەرزشــوان و دەســتڕەنگین و بەهــرەدارو ژینگەدۆســت و نوســەرو ڕۆژنامەنــوس و زانــا ئاینییەکانــی 
ــرۆژەی کارو  ــپۆڕی و پ ــرەی پس ــە گوێ ــەکان ب ــتنی بازن ــە.  ڕێکخس ــان هەی ــی بەرچاوی ــدا ئامادەی ــو بازنەکان ــە نێ ــش ل کوردی
ــدا دارای  ــوەی کارەکانی ــو چوارچێ ــە نێ ــەک ل ــەوە. هەربازنەی ــۆری چاالکییەکان ــی ج ــاو تین ــە توان ــە ل ــوێنی کارو نێزیکییان ش
پێکهاتەیەکــە کــە ســەرۆکی بازنــەکان کارەکان ڕێکدەخــات و  چەنــد بازنەیەکیــش ڕێکخەرێکــی گشــتییان دەبێــت کــە تێکــرای 
ڕێکخــەرەکان ســنوری چاالکییەکانیــان گرێدەدەنــەوە بــە بازنــەی گشــتیی پاتفۆرمــی دابڕانــەوە. هەربازنەیــەک مانگانــە ڕاپۆرتــی 
کارو چاالکییەکانــی بــەرز دەکاتــەوەو نومایانــی پــرۆژەو کاری ئاینــدەی دەکات و لــە ســنوری چاالکییەکانــی خۆیــدا گەنجانــی 
بەهرەمەنــدو بەتوانــاو پســپۆڕ بەبــێ ڕەچاوکردنــی ئایدیــای حزبــی و ناوچەیــی و دنیابینــی سیاســی، تەنهــاو تەنهــا خزمــەت و 

ــت.  ــرۆژە ڕۆشــنگەرییەکەیان لەپێشــچاو دەگیرێ ــی پ خەم
لەمیانــی )٢٠١٧-٢٠١٨( ســەرەڕای قەیــران و قەمتەکانــی سیاســەت و ئابــووری لــە کوردســتاندا، توانــراوە چەندیــن کۆڕو ســیمینار 
و ۆرک شــۆپ و خولــی ڕاهێنــان و پێشــانگای هونــەری و کۆبونــەوەی ئەدەبــی و هەڵوێســتی جــدی لەهەمبــەر دیــاردەو ڕووداوە 
نەســاز و نەخــوازراوەکان و نوســین و باڵوکــراوەی هۆشــیاری لــە تــەواوی شــارو شــارۆچکەکانەوە ئەنجامبدرێــن. ئــەو چاالکییانــە 
زیاتــر لــە کەرکــوک و ســنورەکانی گەرمیــان و کــەالر و کفــری و ســنوری خۆشــناوەتی و پشــتدەر و ڕانیــەو قــەالدزێ بــە شــارو 
ــو  ــان لەنێ ــە چەنــد ڕووییەکــەوە تایبەمتەندیــی بازنەکانــی دابڕانی ــە ل شــارۆچکەکانییەوە ئەنجامــدراون. هەمــوو ئــەو چاالکییان

پالتفۆرمی
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الوانــی کــوردا خســتوەتەڕوو، ئــەو تایبەمتەندییانەیــش بــە گشــتی بریتیــن لــە:
بازنەکانی دابڕان:

١(  سنوری چاالکییان ناوچەیی نییەو گشتییەو تەواوی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە.
ــی  ــوو پارتەکان ــی هەم ــدا کادێران ــو ڕیزەکانیان ــە نێ ــەن و ل ــی ناک ــکی حزب ــای بەرتەس ــیی و ئایدی ــی سیاس ــاوی شوناس ٢( ڕەچ

ــن. ــاوازی دەبیرنێ ــە بێجی ــتان ب کوردس
٣( هەڵگــری پــرۆژەی هۆشــیاریی و هێــزی ڕۆشــنگەریی کوردیــن و الوان هانــدەدات تاوەکــو گیانــی لێبوردەیــی و پێکەوەژیــان 

لەنێــو کۆمەاڵنــی کــوردا زینــدو ڕابگرێــت.
٤(  هەڵگــری ناســنامەی کوردەوارییــن و وابەســتە نیــن بــە هیــچ پــرۆژەو ئایدیایەکــی دەرەکییــەوەو هــاوکات بەرچەپــی پــرۆژە 
نامۆکانــی بیــری ســەلەفییەت و ئیســامگەرای سیاســیین کــە ناســنامەی کۆمەاڵیەتــی و ئاینــی کوردییان خســتووەتە مەترســییەوە.

٥( پڕۆژەیەکــی جدییــن و لەمەتەرێــزی بیــری تونــدڕەوی و تیــرۆرو توندوتیژییــن، کــە ســااڵنێکە وەکــو ڤایرۆســێک لــە مینبــەرو 
میتــۆدی حزبــە پەڕگیرەکانــەوە شــۆڕبووەتەوە بــۆ نــاو الوانــی کــورد.

٦( پرۆژەی چاالکی و کاری خۆبەخشیان پێیەو هەڵگری پەرچەمێکی پەروەردەیی سەردەمیانەن.
لــە ئێستایشــدا پــرۆژەی نــوێ و کاری نــوێ و بازنــەی نــوێ لــە ئامادەکاریدایــەو ئومێدێکــی گــەورەی کارو چاالکــی و کۆڵنــەدان 

بــۆ ڕوناکککردنــەوەی ئاینــدەی کۆمەڵــی کوردیــی لــە میتــۆدو نەخشــە ڕێگــەی بازنەکانــدا گەاڵڵــە کــراوە.
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